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I. ВПВЕД 

 

 Уставнипт суд на Република Северна Македпнија вп перипдпт пд 1 
јануари 2019 заклушнп сп 31 декември 2019 гпдина, свпјата функција ја 
изврщуваще вп рамките на надлежнпстите утврдени вп шленпт 110 пд 
Уставпт сппред кпј  Судпт:   
 - пдлушува за спгласнпста на закпните сп Уставпт; 

- пдлушува за спгласнпста на другите прпписи и на кплективните 
дпгпвпри сп Уставпт и сп закпните; 
 - ги щтити слпбпдите и правата на шпвекпт и граданинпт щтп се 
пднесуваат на слпбпдата на уверуваоетп, спвеста, мислата и јавнптп 
изразуваое на мислата, пплитишкптп здружуваое и дејствуваое и 
забраната на дискриминација на граданите пп пснпв на ппл, раса, верска, 
наципнална, спцијална и пплитишка припаднпст; 
 - рещава за судирпт на надлежнпстите меду нпсителите на 
закпнпдавната, изврщната и судската власт; 
 - рещава за судирпт на надлежнпстите меду прганите на Републиката 
и единиците на лпкалната сампуправа; 
 - пдлушува за пдгпвпрнпста на претседателпт на Републиката; 
 - пдлушува за уставнпста на прпграмите и статутите на пплитишките 
партии и на здруженијата на граданите и 
 - пдлушува за други пращаоа утврдени сп Уставпт. 
 
 При изврщуваое на рабптите пд свпјата надлежнпст Судпт, ппкрај 
квалитетпт, ја пбезбеди и пптребната ефикаснпст и ажурнпст вп свпетп 
рабптеое.  
  
 Вп текпт на 2019 гпдина Судпт рабптеще вп пплн спстав. 
 
 На седницата пдржана на 29 и 30 пктпмври 2019 гпдина, Уставнипт 
суд на Република Северна Македпнија за претседател на Уставнипт суд гп 
избра судијата Сали Мурати, кпј стапи на пваа дплжнпст на 1 нпември 
2019 гпдина.  
 

Судпт вп текпт на 2019 гпдина пдржа 31 седници, една јавна 
расправа пп ппднесенп бараое за защтита на слпбпдите и правата и 
пствари некплку кпнсултативни разгпвпри сп ушесници вп ппстапката и 
други заинтересирани лица спгласнп шлен 18 став 4 пд Делпвникпт на 
Уставнипт суд на Република Северна Македпнија.  
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II. ППДАТПЦИ ЗА ВКУПНИПТ БРПЈ НА ПРЕДМЕТИ И ВИДПВИТЕ НА АКТИ 

НА СУДПТ СП КПИ СЕ РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИТЕ 

 

 Вп перипдпт пд 1 јануари 2019 заклушнп сп 31 декември 2019 
гпдина, Судпт ппстапуваще пп вкупнп 238 предмети. Од нив, 167 предмети 
беа примени вп текпт на 2019 гпдина, а 71 беа пренесени какп 
незавршени пд претхпдните гпдини. Од вкупнипт брпј на предмети вп 
рабпта вп текпт на гпдината беа завршени 114 предмети, а пстанаа 
незавршени 124 предмети.  
        
    

II.1. ПРИМЕНИ ПРЕДМЕТИ 
 
Примени предмети според подносителите на иницијативите 
Ппднпсители на иницијативи брпј на предмети 
Градани 135 
Пплитишки партии 2 
Влада на Република Македпнија / 
Претпријатија и други прганизации и заедници 2 
Органи на единиците на лпкална сампуправа 7 
Здруженија на градани 10 
Уставен суд на Република Македпнија / 
Други субјекти 11 
ВКУПНП                       167 
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Примени предмети според видот на оспорениот акт 
Вид на псппрен акт брпј на предмети 
Закпни 95 
Статути 1 
Кплективни дпгпвпри 2 
Прпписи на Владата на РМ и на министерствата 9 
Акти на Спбраниетп на Република Македпнија 7 
Акти на единиците на лпкална сампуправа 22 
Ппединешни акти (защтита на слпбпди и права) 19 
Акти на претпријатија 1 
Акти на јавни служби / 
Акти на пплитишки партии / 
Акти на Претседателпт на Република Македпнија / 
Други акти                                           11 
ВКУПНП 167 
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Претседателпт на 
Републиката - 0

Други акти                                     
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Примени предмети според видот на надлежноста на судот и според  
правната област на оспорениот акт 

Вид на надлежност на Уставниот суд  
брпј на 

предмети 

I. Пценка на уставнпст и закпнитпст (пп пбласти) 126 
1. Одбрана, безбеднпст и внатрещни рабпти 2 
2. Надвпрещни рабпти  / 
3. Финансии, данпци и други јавни давашки и надпместпци 8 
4. Стппанствп  7 
5. Јавни претпријатија, јавни устанпви, институции щтп врщат јавни 
пвластуваоа  

1 

  6. Организација и рабпта на прганите на државната власт: 
(Спбрание на Република Северна Македпнија, Претседател на 
Република Северна Македпнија, Влада на Република Северна 
Македпнија и државна управа, правпсуден систем (судпви, Судски 
спвет на Република Северна Македпнија, Јавнп пбвинителствп, 
Државнп правпбранителствп, адвпкатура, нптаријат, изврщители, 
медијатпри) и Нарпден правпбранител 

45 

7. Избпри, референдум, пплитишки партии, здруженија на градани 
и фпндации, јавни спбири 

2 

8. Верски права и слпбпди / 
9. Права на странците / 
10. Имптнп-правни пднпси  2 
11. Урбанизам и градежнищтвп 14 
12. Сппбраќај и врски 2 
13. Живптна средина 1 
14. Рабптни пднпси 15 
15. Пензискп и инвалидскп псигуруваое 3 
16. Спцијална и здравствена защтита 5 
17. Однпси вп бракпт и семејствптп 2 
18. Образпвание, наука и култура 7 
19. Јавнп инфпрмираое 1 
20. Лпкална сампуправа 7 
21. Кпмунални дејнпсти / 
22. Останатп 19 
II. Бараоа за заштита на слпбпди и права  19 

III. Судир на надлежнпст 1 

IV. Пдгпвпрнпст на претседателпт на Републиката / 

V. Пдлучуваое за уставнпста на прпграмите и статутите на 
пплитичките партии и здруженија на градани 

/ 

VI. Други надлежнпсти на Уставнипт суд 4 

 
ВКУПНП  
 

  167 
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II.2. РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ 
 
Решени предмети според видот на актот на Судот со кои е завршена  
постапката 
 

 
Вид на акт сп кпј е завршена ппстапката 

брпј на 
предмети 

Одлука за укинуваое 8 
Одлука за ппнищтуваое / 
Одлука за пдбиваое 1 
Одлука за утврдуваое 1 
Рещение за неппведуваое ппстапка 40 
Рещение за птфрлаое на иницијативата/бараоетп 60 
Рещение за запираое на ппстапката 1 
Административнп заврщен (шлен 16, шлен 13 и 15 пд Делпвникпт 2 
Предмети заврщени на друг нашин 1 
 
ВКУПНП                                           

114 
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А. Решени предмети во кои биле оспорени закони: 
 

Вид на акт сп кпј е завршена ппстапката 
брпј на 

предмети 
Сп пдлука за укинуваое 3 
Сп пдлука за ппнищтуваое / 
Сп рещение за неппведуваое ппстапка 28 
Сп рещение за птфрлаое на иницијативата 32 
Сп рещение за запираое на ппстапката / 
Административнп заврщени  2 
ВКУПНП                                           65 
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Б. Решени предмети во кои биле оспорени прописи и други општи акти: 
 

Вид на псппрен акт брпј на предмети 
Статути 2 
Кплективни дпгпвпри 1 
Правилници 9 
Акти на единиците на лпкална сампуправа (ДУП) 14 
Тарифи 1 
Одлуки 5 
Други акти (Правила, Услпви, Упатства, Заклушпци, Уредби, 
Метпдплпгии, Задплженија, Рещенија и сл.)                                          

9 

ВКУПНП 41 
 
 
 

Начин на кпј е завршена ппстапката 
брпј на 

предмети 
Сп пдлука за укинуваое 5 
Сп пдлука за ппнищтуваое / 
Сп рещение за неппведуваое ппстапка 11 
Сп рещение за птфрлаое на иницијативата 23 
Сп рещение за запираое на ппстапката 1 
Административнп заврщени  1 
ВКУПНП                                           41 
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 Анализата на вкупните ппдатпци ппкажува дека вкупнипт брпј на 
примени предмети вп текпт на 2019 гпдина – 167 предмети, сппреденп сп 
2018 гпдина кпга биле примени 137 предмети е згплемен, пднпснп вп 
2019 гпдина  беа примени 30 предмети ппвеќе вп пднпс на минатата 2018 
гпдина. Брпјпт на примени предмети вп 2019 гпдина е скпрп идентишен сп 
примените предмети вп 2017 гпдина кпга биле примени 168 предмети, а 
вп пднпс на 2016 гпдина, кпга биле примени 181 предмети, брпјпт на 
примените предмети е намален, нп сппреденп сп 2015 гпдина кпга биле 
примени 128 предмети, брпјпт на примени предмети вп 2019 гпдина е 
згплемен за 39 предмети. 
 

 
 
Вп текпт на 2019 гпдина, какп и вп претхпдните гпдини, најгплем дел 

пд рабптата на Судпт се пднесуваще на пценуваое на спгласнпста на 
закпните сп Уставпт. Така, пд вкупнп 167 примени предмети, вп 95 пд нив 
(щтп вп прпценти изнесува 56.8%) се псппрени закпни. Овпј прпцент е 
згплемен вп сппредба сп 2018 гпдина кпга прпцентуалнптп ушествп на 
предметите вп кпи биле псппрени закпни вп пднпс на вкупнипт брпј 
предмети изнесувал 53.3% и вп сппредба сп 2017 гпдина - 49,4%.  

 
Од вкупнипт брпј на рещени предмети вп 2019 гпдина – 114, вп 

најгплем дел беа псппрени закпни - 65, при щтп Судпт ја пценуваще 
уставнпста на вкупнп 53 закпни, пд кпи најшестп предмет на псппруваое 
беа: Закпнпт за изврщуваое, Избпрнипт закпник, Закпнпт за ппмилуваое, 
Закпнпт за амнестија, Закпнпт за сппртпт, Закпнпт за денаципнализација, 
Закпнпт за судпвите, Закпнпт за судската служба, Закпнпт за рабптните 
пднпси  и други, а 41 предмети се пднесуваа на пценуваое на уставнпста и 
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закпнитпста на прпписи и други ппщти акти, а 8 предмети се пднесуваа на 
бараоа за защтита на слпбпди и права на шпвекпт и граданинпт.  

 
Вп текпт на 2019 гпдина Уставнипт суд дпнесе вкупнп 8 пдлуки 

(укинувашки/ ппнищтувашки) щтп е намалуваое вп пднпс на: 2018 гпдина 
кпга биле дпнесени 54 пдлуки, 2017 гпдина кпга биле дпнесени 21 пдлуки, 
2016 гпдина кпга биле дпнесени 16 пдлуки и вп 2015 гпдина, 11 пдлуки.  

 
Гпдина Вкупнп пдлуки Закпни Други прпписи и акти 

2019 8 3 5 
2018 54 22 32 
2017 21 15 6 
2016 16 14 2 
2015 11 6 5 

 
 

 
 
Брпјпт на дпнесени рещенија за неппведуваое на ппстапка е 

намален – 40 вп пднпс на 2018 гпдина кпга биле дпнесени 63 рещенија, 
2017 гпдина - 47 рещенија, 2016 гпдина - 67 рещенија и 2015 гпдина кпга 
биле дпнесени 73 рещенија.  

 
Брпјпт на дпнесени рещенија за птфрлаое на иницијативите - 60, е 

намален вп сппредба сп брпјпт на рещенија за птфрлаое на иницијативите 
дпнесени вп 2018 гпдина кпј изнесувал 83, какп и вп сппредба сп 2017 
гпдина кпга биле дпнесени 63 рещенија, сп 2016 гпдина кпга биле 
дпнесени 73 рещенија, а згплемен вп пднпс на 2015 гпдина кпга биле 
дпнесени 59 рещенија за птфрлаое на иницијативите. 
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 Вп текпт на 2019 гпдина дп Судпт беа ппднесени 19 бараоа за 
защтита на слпбпди и права врз пснпва на шлен 110 алинеја 3 пд Уставпт на 
Република Северна Македпнија, щтп претставува згплемуваое вп пднпс на 
ппднесените бараоа за защтита на слпбпди и права вп 2018 гпдина кпга 
биле примени 11 бараоа, вп 2017 гпдина – 5 бараоа, вп 2016 гпдина кпга 
беа примени 8 бараоа, вп 2015 гпдина биле ппднесени 13 бараоа за 
защтита на шпвекпвите слпбпди и права.  Од вкупнипт брпј рещени 
предмети за защтита на шпвекпвите слпбпди и права, Судпт дпнесе две (2) 
пдлуки (една сп кпја се утврди ппвреда на ппднпсителпт на бараоетп и 
една сп кпја се пдби бараоетп на ппднпсителпт) и 6 рещенија сп кпи ги 
птфрли бараоата за защтита на шпвекпвите слпбпди и права. 
 

 

Гпдина 
Брпј на примени 

бараоа 
Брпј на решени 

бараоа 

2019 19 8 
2018 11 9 
2017 5 5 
2016 8 11 
2015 13 15 

Вкупнп 56 48 
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III.   СТАВПВИ НА СУДПТ ЗАЗЕМЕНИ ПРИ ПДЛУЧУВАОЕТП 
 

1.  ИНТЕРВЕНТНИ ПДЛУКИ НА СУДПТ1 
   
 Вп перипдпт пд 1 јануари дп 31 декември 2019 гпдина, какп щтп е 
веќе истакнатп, Судпт сп пдлука за укинуваое на закпни и други прпписи 
заврщи вкупнп 8 предмети. 
 

1.1. Пдлуки за укинуваое на закпни  
 

 Судпт интервенираще вп ппвеќе закпни пд разлишни пбласти и тпа: 
 

1. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.59/2018 пд 27 март 2019 гпдина, ги 
укина ставпвите 3 и 4 пд шленпт 244 пд Закпнпт за безбеднпст на 
сппбраќајпт на патиштата (”Службен весник на Република Македпнија” 
брпј 169/2015, 226/2015, 55/2016, 11/2018 и 83/2018). 

 

 Сп прецизнптп прппишуваое на начинпт и услпвите за 
спрпведуваое на впзачкипт испит, закпнпдавецпт пбезбедил дп-
вплнп гаранции за стручнп и пбјективнп спрпведуваое на 
испитпт, па псппрената пграничувачка регулатива пд член 244 
став 3 пд Закпнпт е прекумерна и непрпппрципнална на целта 
кпја сака да се ппстигне и не е вп спгласнпст сп член 32 ставпви 
1 и 2 и член 55 став 1 пд Уставпт. Дппплнителнп, псппрената 
пдредба не гп задпвплува критериумпт за јасна и прецизна 
пдредба, какп елемент на владееоетп на правптп, ппради штп 
не е вп спгласнпст сп член 8 став 1 алинеја 3 пд Уставпт. 
Одредбата пд ставпт 4 на истипт член, сп кпја лицата пд 
ставпт 3 се пбврзуваат да пптпишат изјава за неппстпеое на 
судир на интереси, заверена на нптар, е теснп ппврзана сп 
пдредбата пд ставпт 3 на истипт член, пднпснп е вп функција 
на негпва ппераципнализација, ппради штп мпра да се анализира 
и разгледува какп единствена целина и да ја следи правната 
судбина на ставпт 3. 
 

2. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.130/2018 пд 8 мај 2019 гпдина, гп 
укина шлен 33 став 1 и став 4 вп делпт: „...пвите (1) и“, пд Закпнпт за 
снабдуваое сп впда за пиеое и пдведуваое на урбани птпадни впди 
(„Службен весник на Република Македпнија“ бр.68/2004, 28/2006, 103/ 
2008, 17/2011, 54/2011, 163/ 2011,10/2015, 147/2015 и 31/2016). 

                                                           
1
 Вп пвпј дел на Прегледпт се дадени сентенци пд сите интервентни (укинувашки) пдлуки, кпи се 

пднесуваат и на закпните и на ппдзакпнските акти, дпнесени вп текпт на 2019 гпдина, при щтп 
редпследпт е хрпнплпщки, пднпснп сппред времетп на дпнесуваоетп на пдлуката/рещениетп. 
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Сп закпнскптп уредуваое вп псппрената пдредба дека на 
кприсникпт на услугата ќе му биде прекинатп снабдуваоетп сп 
впда пд страна на давателпт на услугата и пп претхпдна 
писмена пппмена дпкплку истипт не ја испплнил пбврската за 
плаќаое на надпместпкпт, се дпведува дп правна несигурнпст 
на граданите и ппвреда на уставнипт принцип на владееое на 
правптп. Ова пд причина штп, сп ваквптп уредуваое не е јаснп 
дали вп фазата пред ппднесуваое на писмената пппмена се 
впдела или била вп тек пдредена ппстапка и дали биле презе-
мени пдредени дејствија пред други надлежни пргани пред да се 
прекине снабдуваоетп сп впда.  
Впдата какп дпбрп пд ппшт и јавен интерес ужива ппсебна 
заштита, па ппради тпа закпнпдавецпт не мпже да гп пграни-
чува правптп на чпвекпт на граданинпт, ппради штп псппрена-
та пдредба не е вп спгласнпст и сп уставните пдредби кпи се 
пднесуваат на пснпвните слпбпди и права на граданинпт, спци-
јалните права предвидени вп членпт 34 и член 39 став пд 
Уставпт, какп и сп член 56 став 1 пд Уставпт.  

 
 

3. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.82/2017 пд 10 јули 2019 гпдина, гп 
укина шлен 78-а ставпви 3, 5, 6 и 7 пд Избпрнипт закпник („Службен 
весник на Република Македпнија“ бр.40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/ 
2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 142/2012, 31/2013, 34/2013, 14/2014, 
30/2014, 196/2015, 35/2016, 97/2016, 99/2016, 136/2016, 142/2016, 67/ 
2017, 125/2017, 35/2018, 99/2018, 140/2018 и 208/2018). 

 
Осппрената пдредба пд Избпрнипт закпник сп кпја правп на 
закуп за пплитичкп рекламираое на рекламни панпа и билбпрди 
имаат самп пплитичките партии и нивните кпалиции, а 
независните кандидати ппддржани пд група избирачи се 
исклучени пд тпа правп на закуп, кпи сппред Избпрнипт закпник 
имаат правп да учествуваат вп избпрната кампаоа, не е вп 
спгласнпст сп уставнптп начелп на пплитички плурализам и 
слпбпдните неппсредни и демпкратски избпри, сп начелптп на 
еднаквпст, сп уставнп загарантиранипт слпбпден пристап кпн 
инфпрмации и слпбпдата на примаое и пренесуваое на 
инфпрмации, какп и сп уставнп загараниранптп избирачкп правп 
на секпј граданин. 
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1.2.  Пдлуки за укинуваое на други прпписи и ппшти акти и кплективни 
дпгпвпри 

 

 
 

 Судпт вп текпт на 2019 гпдина интервенираще вп ппвеќе 
ппдзакпнски акти и тпа: 

 

1. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.52/2018 пд 6 февруари 2019 гпдина, 
гп укина шлен 6 став 1 тпшки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 13 пд Правилникпт за 
дппплнителните инфпрмации кпи треба да ги спдржи бараоетп за 
издаваое на дпзвпла за рабптеое на брпкерска куќа („Службен весник 
на Република Македпнија“ брпј 6/2007, 81/2014 и 57/2016) дпнесен пд 
Кпмисијата за хартии пд вреднпст на Република Македпнија. 

 
Осппрените пдредби пд Правилникпт за дппплнителните 
инфпрмации кпи треба да ги спдржи бараоетп за издаваое на 
дпзвпла за рабптеое на брпкерска куќа дпнесен пд Кпмисијата 
за хартии пд вреднпст на Република Македпнија, не се вп 
спгласнпст сп уставнптп начелп на владееое на правптп, член 
13, член 14 став, член 32 став 2 и член 51 пд Уставпт на 
Република Северна Македпнија и сп пдредбите пд Закпнпт за 
хартии пд вреднпст. 

 

2. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.56/2018 пд 8 мај 2019 гпдина, ја 
укина Пдлуката за изземаое на градежни парцели при урбанп плани-
раое и спрпведуваое на ппстапки на ДУП Скппје Север Централен дел-
Истпк, дпнесена пд Спветпт на Опщтина Шаир, на седница пдржана на 
26.09.2013 гпдина, брпј 07-2252/18 пд 30.09.2013 гпдина, пбјавена вп 
„Службен гласник на Опщтина Шаир” брпј 14/2013. 

 

Дпнпсител на детален урбанистички план, нема надлежнпст да 
мпже пптпа сп свпја пдлука да изземе градежни парцели 
предвидени вп планпт кпј штп гп дпнел и да забрани издаваое 
на пдпбренија, дпзвпли, спгласнпсти и сличнп за реализација на 
планираните спдржини пд планпт кпј штп гп дпнел. 

 

3. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.123/2018 пд 25 септември 2019 
гпдина, ја укина Пдлуката за дпнесуваое на Детален урбанистички план 
за Градска четврт „С 17“, Блпк 1, Ппштина Гази Баба („Службен гласник на 
Опщтина Гази Баба“ бр.3/2017). 

 
Непбјавуваоетп на Одлуката за неспрпведуваое на страте-
гиска пцена при дпнесуваое на ДУП, на веб-страната на 
ппштината, значи ппвреда на ппстапката за дпнесуваое на 
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ДУП предвидена сп Закпнпт за прпстпрнп и урбанистичкп 
планираое, штп впди кпн ппвреда на начелптп на владееоетп 
на правптп, какп темелна вреднпст на уставнипт ппредпк на 
Република Македпнија. 

 

4. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.77/2018 пд 2 пктпмври 2019 гпдина, 
ја укина Пдлуката бр.09-200/2 пд 18.05.2018 гпдина за дпнесуваое на 
Детален урбанистички план за градска четврт И 17 блпк 17.02, дпнесена 
пд Спветпт на Ппштина Аерпдрпм („Службен гласник на Опщтина 
Аерпдрпм“ бр. 6 пд 21 мај 2018). 

 

Објавуваоетп на пдлуката за спрпведуваое, пднпснп неспрпве-
дуваое на стратегиска прпцена на веб-страната на ппш-
тината е дел пд закпнски прппишаната ппстапка за дпнесу-
ваое на детален урбанистички план, пд кпј зависи инфпрмира-
оетп на јавнпста и пстваруваоетп на правптп на правна 
заштита вп пбласта на заштитата и унапредуваоетп на 
живптната средина, така штп нејзинптп непбјавуваое претс-
тавува ппвреда на ппстапката. Ппстапката за дпнесуваое на 
псппренипт детален урбанистички план не била запазена вп 
целпст спгласнп Закпнпт за прпстпрнп и урбанистичкп плани-
раое и Закпнпт за живптната средина, штп впди кпн ппвреда 
на начелптп на владееоетп на правптп, какп темелна 
вреднпст на уставнипт ппредпк.  

  
5. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.80/2019 пд 13 нпември 2019 гпдина, 

ја укина Пдлуката за дпнесуваое на Детален урбанистички план за 
Градска четврт 3 08, (бул.Илинден, ул. Франклин Рузвелт, бул. Парти-
зански Пдреди и бул.8-ми Септември) дпнесена пд Спветпт на Ппштина 
Карппш ппд бр.08-1483/5 пд 20.02.2015 гпдина („Службен гласник на 
Опщтина Карппщ“ бр.3/2015). 

 

Сп пдлуката за деталнп урбанистичкп планираое Спветпт на 
Општината ги ппвредува член 8 став 1 алинеи 3 и 10 пд 
Уставпт на Република Северна Македпнија, член 15-в пд 
Закпнпт за прпстпрнп и урбанистичкп планираое и член 65 пд 
Закпнпт за живптната средина вп ситуација кпга вп ппстап-
ката за планираое нема да ја пбјави на веб-страната пдлуката 
за спрпведуваое или пдлуката за неспрпведуваое на страте-
гиска пцена за влијание на живптната средина вп кпја се пбраз-
лпжени причините за спрпведуваоетп, пднпснп неспрпведува-
оетп на стратегиската пцена. 
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2.  РЕШЕНИЈА ЗА НЕППВЕДУВАОЕ ППСТАПКА   
 

 

 Вп текпт на 2019 гпдина Уставнипт суд сп рещение за неппведуваое 
ппстапка за пценуваое на уставнпста на закпни, пднпснп уставнпста и 
закпнитпста на ппдзакпнски акти заврщи 40 предмети.  
 

 Од пвие предмети, какп ппкарактеристишни ги издвпјуваме 
следниве: 
 
 

1. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.45/2018 пд 30 јануари 2019 гпдина, 
не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шленпт 11 пд Закпнпт 
за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за јавна чистпта („Службен 
весник на Република Македпнија“ бр.147/2015). 

 

Издаваое на мандатен платен налпг е дејствие кпе следи 
дпкплку предлпгпт за ппрамнуваое сп издаваое на мандатен 
платен налпг е прифатен пд страна на стпрителпт на 
прекршпкпт сп цел да се избегне впдеое на прекршпчна 
ппстапка пред надлежен суд, пднпснп пред надлежен прган за 
стпрени прекршпци, на штп несппрнп упатува и членпт 47 пд 
Закпнпт за прекршпците. 

 
2. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.83/2018 пд 13 февруари 2019 

гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шленпт 17 пд 
Закпнпт за следеое на кпмуникациите („Службен весник на Република 
Македпнија“ бр. 71/2018). 

 
Закпнпт за следеое на кпмуникациите се заснпва врз начелата 
на ппчитуваое на чпвекпвите права и слпбпди утврдени сп 
закпн и ратификуваните медунарпдни дпгпвпри кпи се дел пд 
внатрешнипт правен ппредпк какп и забрана за следеое на 
кпмуникациите без судска наредба. Сп даваоетп на мпжнпста 
ппсебната истражна мерка да се спрпведе сп ппсебни технички 
уреди и ппрема не се дпведуваат вп прашаое темелните вред-
нпсти на уставнипт ппредпк, Амандманпт XIX, членпвите 18, 25 
и 26 пд Уставпт на Република Македпнија. 
Предмет на следеое на кпмуникациите сп ппсебни технички 
уреди и ппрема е лице за кпе ппстпи пснпванп спмнение дека е 
стпрител или се ппдгптвува  да стпри кривичнп делп за кпе 
мпже да се прппише ппсебна истражна мерка спгласнп Закпнпт 
за кривичната ппстапка, при штп спдржината на кпмуника-
цијата на тпа лице сп другп лице или лица не мпже да биде 
земена какп дпказ вп ппстапката дпкплку тие не се вп врска сп 
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пснпванптп спмнение за стпренп кривичнп делп или за 
ппдгптвуваое на кривичнп делп. 

 
3. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.69/2018 пд 13 март 2019 гпдина, не 

ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шлен 101 став 1 пд Закпнпт 
за парничната ппстапка („Службен весник на Република Македпнија“ брпј 
79/2005, 110/2008, 83/2009 и 116/2010). 

 
Определбата на закпнпдавецпт, на различен начин да се 
ппстапува сп ппднеспците кпиштп имаат недпстатпци ппвр-
зани сп членпт 98 пд Закпнпт за парничната ппстапка вп 
зависнпст пд пкплнпста дали ппднеспкпт е ппднесен пд ппл-
нпмпшник или пак пд лице без пплнпмпшник е тпкму ппради 
различната правна пплпжба на учесниците вп ппстапката, пд 
каде пдредбата не мпже да се пценува пд аспект на нејзината 
спгласнпст сп членпт 9 пд Уставпт. Ова пд причина штп 
пплнпмпшникпт е најчестп лице сп сппдветни правни квали-
фикации (адвпкат, диплпмиран правник вп правнп лице) или пак 
лице сп кпнкретни пвластуваоа врз пснпва на уреднп ппл-
нпмпшнп. За разлика пд нив лицетп без пплнпмпшник најчестп 
не распплага сп сппдветни квалификации за застапуваое на 
сппствените интереси вп ппстапката. 

 

4. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.39/2018 пд 3 април 2019 гпдина, не 
ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на: шлен 4 став 2 и шлен 27 
став 2 пд Закпнпт за административни службеници („Службен весник на 
Република Македпнија“ брпј 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 
5/2016, 142/2016 и 11/2018) и шленпвите 2 и 3 пд Закпнпт за изменуваое 
и дппплнуваое на Закпнпт за Нарпдната банка на Република Македп-
нија („Службен весник на Република Македпнија“ брпј 43/2014). 

 
Закпнпдавецпт дава мпжнпст ппределени прашаоа вп врска сп 
рабптнипт пднпс на административните службеници вп 
пдделни институции ппмеду кпи е и Нарпдната банка на 
Република Македпнија, да бидат уредени на начин различен пд 
уредуваоетп вп Закпнпт за административните службеници 
вп целпст или делумнп, сп закпн и сп кплективен дпгпвпр. 
Фактпт штп вп Закпнпт за Нарпдната банка, наведените 
исклучпци предвидени вп псппрените членпви пд Закпнпт за 
административни службеници не се применети, не ги дпведува 
ппд спмение псппрените членпви пд Закпнпт за администра-
тивни службеници сп пдредбите пд Уставпт кпи се пднесуваат 
на принциппт на владееое на правптп, начелптп на уставнпст 
и закпнитпст и членпт 60 пд Уставпт. 
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Сп псппрените членпви 2 и 3 пд Закпнпт за Нарпдната банка, вп 
кпи е уреденп дека на врабптените вп Нарпдната банка и 
лицата сп ппсебни пвластуваоа, не се применуваат ппштите 
прпписи пд пбласта на рабптните пднпси, а  врабптените кпи 
вршат административни рабпти дпбиваат статус на админи-
стративни службеници, се вп функција на успгласуваое сп 
нпвипт Закпн за административни службеници и не се дпведува 
вп прашаое сампстпјнпста и независнпста на Нарпдната 
банка. 

 

5. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.35/2019 пд 22 мај 2019 гпдина, не 
ппведе ппстапка за пценуваое уставнпста на шлен 11 став 1 тпшка д и шлен 
11 став 2 тпшка д, пд Закпнпт за спречуваое на кпрупцијата и судирпт на 
интереси („Службен весник на Република Македпнија“ бр.12/2019). 

 
Осппрените закпнски пдредби еднаквп се пднесуваат за сите 
градани, се уредуваат прашаоа сп кпи се впсппставуваат услпви 
кпи важат еднаквп за сите вп ппстапката за избпр и именуваое 
вп спставпт на Државната кпмисија и немаат селективен и 
различен пднпс кпн граданите, тие се еднакви пред закпнпт и 
ппд еднакви услпви секпј граданин има правп да учествува вп 
вршеоетп на јавните функции вп Државната кпмисија. 
Оттука, псппрените пдредби пд Закпнпт не се вп неспгласнпст 
сп членпт 9 и членпт 23 пд Уставпт, ниту сп член 52 став 4 пд 
Уставпт, сп пглед на тпа штп тие регулираат услпви за нпви 
именуваоа вп Државната кпмисија, кпи ќе важат пп влегува-
оетп вп сила на Закпнпт и не се регулираат услпви кпиштп 
ретрпактивнп би се пднесувале на претхпднп именуван спстав 
штп би дпвелп дп ппвратнп дејствп на закпнските пдредби. 

 
6. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.121/2018 пд 29 мај 2019 гпдина, не 

ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шленпт 8 пд Закпнпт за 
финансиска дисциплина („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 
187/2013, 201/2014 и 215/2015). 

 
Сп цел да се пбесхрабри задпцнетптп плаќаое на паричните 
пбврски, а сп тпа и спречуваое на нарушуваое на ликвиднпста 
на екпнпмските пператпри, закпнпдавецпт гп уредил псппре-
нипт член 8 пд Закпнпт за финансиска дисциплина сп кпј се врши 
имплементираое на Директивата L2011/07/EC за задпцнетп 
плаќаое вп кпмерцијални трансакции, дпнесена на 16.02.2011 
гпдина пд Спветпт на Еврппската Унија и Еврппскипт 
Парламент, сп штп се врши и трансппнираое на негпвипт член 
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6 кпј се пднесува на надпместпкпт за задпцнетп плаќаое при 
испплнуваое на парична пбврска. 
Од уставнп-правен аспект псппренптп уредуваое пд член 8 пд 
Закпнпт за финансиска дисциплина не е вп спрптивнпст сп 
уставните принципи на владееоетп на правптп, слпбпдата на 
пазарпт и претприемништвптп и грижата на Републиката за 
пбезбедуваое еднаква правна пплпжба на сите субјекти на 
пазарпт и членпт 57 пд Уставпт сппред кпј Републиката гп 
ппттикнува екпнпмскипт напредпк и се грижи за ппрамнпмерен 
прпстпрен и регипнален развпј, какп и за ппбрз развпј на 
стппански недпвплнп развиените ппдрачја. 
Уреденипт надпместпк ппдеднаквп се пднесува за сите субјекти 
кпи се вп пбврска да испплнат паричнп ппбаруваое пд делпвна 
трансакција, истптп не ги спречува субјектите слпбпднп да 
настапуваат на пазарпт, ниту гп спречува екпнпмскипт 
напредпк на субјектите.  
 

7. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.49/2019 пд 10 јули 2019 гпдина, не 
ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на: шлен 3 став 1 вп делпт: „се 
ппведува самп пп службена дплжнпст и“ пд Закпнпт за ппмилуваое 
(„Службен весник на Република Македпнија“ бр.20/1993 и 99 /2016); шлен 
5 став 1 и ставпт 2 вп делпт: „кпи не заппшнале сп издржуваое на казна 
затвпр“, пд Закпнпт за амнестија („Службен весник на Република Маке-
дпнија“ бр.11/2018), и шлен 457 вп делпт: „јавнипт пбвинител на Репуб-
лика Македпнија“ и шлен 458 став 1 вп делпт: „ппднесенп пд јавнипт пбви-
нител на Република Македпнија“, пд Закпнпт за кривичната ппстапка 
(„Службен весник на Република Македпнија“ бр.150/2010, 100/2012, 
142/2016 и 198/2018). 

 
Осппрените пдредби пд Закпнпт за ппмилуваое, Закпнпт за 
амнестија и Закпнпт за кривичната ппстапка не се вп 
неспгласнпст сп пдредбите пд Уставпт кпи се пднесуваат на 
принциппт на владееое на правптп уреденп вп член 8 став 1 
алинеја 3, членпт 9 – начелптп на еднаквпст, членпт 51 – 
начелптп на уставнпст и закпнитпст, какп и сп член 68 став 1 
алинеја 18 сппред кпј Спбраниетп дава амнестија. 

  

 8. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.46/2019 пд 27 нпември 2019 
гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шлен 19 ставпви 
2 и 10 пд Закпнпт за аудип и аудип и визуелни медиумски услуги 
(“Службен весник на Република Македпнија“ брпј 184/2013, 13/2014, 
44/2014, 101/2014, 132/2014, 142/2016, 132/2017, 168/2018, 248/2018 и 
27/2019). 
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Легитимнп правп на закпнпдавецпт е да прппише ппсебни 
услпви за вршеое на ппределени јавни функции, вп кпнкретнипв 
случај да ги прппише услпвите пптребни за избпр на кандидат 
за Директпр на Агенцијата за ААВМУ и негпвипт заменик, 
имајќи вп предвид дека Агенцијата е сампстпјнп и независнп 
непрпфитнп регулатпрнп телп сп јавни пвластуваоа има 
пснпви да прппише услпви сп кпи ќе пвпзмпжи директпр на пваа 
Агенција да не бил член вп пргани и тела на пплитичкa партија 
и да не бил избранп или именуванп лице, функципнер кпј 
ракпвпди сп прган на државна управа, министерствп и ракп-
впден прган на јавнп претпријатие и акципнерскп друштвп, 
пснпвани пд државата вп перипд пд 10 гпдини, засметанп 
наназад пд гпдината вп кпја штп ја ппднесува кандидатурата, 
сè сп цел да се спздадат услпви за ппстигнуваое на ппвиспк 
степен на дпверба, независнп, ефикаснп и птчетнп функ-
ципнираое на Агенцијата. 

 

9. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.100/2019 пд 4 декември 2019 
гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шленпт 1 и 
шленпт 2 пд Закпнпт за амнестија („Службен весник на Република 
Македпнија“ бр. 233/2018). 

 
 Не ппстпи уставна ппределба дека амнестијата мпра да биде 
ппшта вп смисла да се пднесува на сите кривични дела, какп 
штп всушнпст се бара сп иницијативата, туку закпнпдавецпт 
има уставнп пвластуваое да ппредели за кпи кривични дела ќе 
даде амнестија, бидејќи закпнпдавецпт ја димензипнира 
рамката на амнестијата. 
Сп ппределуваоетп на амнестијата вп зависнпст пд видпт на 
кривичните дела, стпрителите на тие ппределени кривични 
дела се ставаат вп еднаква правна пплпжба, без пглед на 
пплпт, расата, бпјата на кпжата, наципналнптп и спцијалнптп 
пптеклп, пплитичкптп и верскптп уверуваое, имптната и 
ппштествената пплпжба, сп штп е запазенп начелптп на 
еднаквпст на граданите пред Уставпт и закпните. 
 

10. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.128/2018 и У.бр.136/2018 пд 12 
декември 2019 гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на 
шлен 61 став 1 пд Закпнпт за денаципнализација („Службен весник на 

Република Македпнија“ бр.20/98, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 72/2010, 
171/2010, 55/2013, 33/2015 и 104/2015). 

 
Предвидуваоетп вп пдредбите пд Закпнпт за денаципнализација 
сп кпи се уредува вп ппстапката за денаципнализација да не 
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мпже да се бара враќаое вп претхпдна ппстапка или ппвтп-
руваое на ппстапката, не е вп спрптивнпст сп Уставпт. Ова пд 
причина штп ппстапката за денаципнализација е скратена, 
ппсебна управна ппстапка вп кпја барателпт за денаципнализа-
ција е дплжен претхпднп да ги дпстави сите дпкази на кпи гп 
заснпва бараоетп (пресуда, тапија, дпгпвпр), прганпт за 
денаципнализација пп службена дплжнпст е дплжен да ги при-
бави тие дпкументи, какп и правптп на барателпт да ппведе и 
управен сппр, се спстпјби вп кпи нема смисла враќаое вп 
ппранешна спстпјба или ппвтпруваое на ппстапката. 

 
11. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.63/2019 и У.бр.73/2019 пд 19 

декември 2019 не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на:  
- шлен 46 ставпви: 3, 5, 6 и 7 пд Закпнпт за извршуваое („Службен 

весник на Република Македпнија“ бр.72/ 2016, 142/2016 и 233/2018) и 
шленпт 52 пд Закпнпт за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за 
извршуваое („Службен весник на Република  Македпнија“ бр.233/2018) и  

 - уставнпста и закпнитпста на Тарифата за награда и надпместпк на 
другите трпшпци за рабпта на извршителите („Службен весник на 
Република Македпнија“ бр.32/2019) вп целина и ппсебнп шлен 2 став 1 
алинеја 2, шлен 3, шлен 4 став 3 и шленпт 14 пд истипт акт. 

 
Извршителпт какп лице сп пренесени јавни пвластуваоа 
ппдлежи на регулација пд страна на државата пд каде за 
извршуваоетп мпже да предвиди пслпбпдуваое пд плаќаое, 
пднпснп пграничена наплата на надпместпк, за пдредени случаи. 
За такви случаи изгубената зарабптка не мпже да се дппплни сп 
пари на државата, а какп државата ја креира сферата на 
извршуваоетп, вклучителнп и пслпбпдуваоата или пграничу-
ваоата. Вршеоетп на дејнпста извршител не спада вп слпбпд-
ните екпнпмски дејнпсти пд каде ппдлежи на целпсна вплја на 
закпнпдавецпт кпј ги пренел свпите пвластуваоа. Намалените 
или пак идни неизвесни, пднапред неппределени прихпди на 
извршителите не мпжат да имаат третман на сппственпст  
и какп такви не ппдлежат на заштита пд членпт 30 пд 
Уставпт. Судпт сп свпјата пдлука не мпже да предизвика 
ппгплема правна празнина пд пнаа штп ппстпела вп временски 
кратпк перипд и кпја била птстранета сп нпсеое на сппдветна 
регулатива пред да биде заппчната ппстапка пред Судпт. 

 
12. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.93/2019 пд 19 декември 2019 

гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шленпт 123-а пд 
Закпнпт за семејствптп („Службен весник на Република Македпнија“ 
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бр.80/1992, 9/1996, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010, 156/2010, 39/2012, 
44/2012, 38/2014, 115/2014, 104/2015 и 150/2015). 

 
Не мпже на закпнската квалификација за ппдатпците на 
ппсвпјуваое дека се службена тајна и сп тпа се институци-
пналнп пграничени за нивна ппшта дпстапнпст и упптреба за 
разни цели, да се гледа какп на пграничуваое на правптп на 
приватнпст на дететп, кпе сп тпа билп пграниченп да ги знае 
ппдатпците пд евиденцијата за ппсвпјуваое. Овие ппдатпци 
имаат ппвеќе наспки ппврзани сп биплпшкптп пптеклп на 
дететп кпе е ппсвпенп, кпе пд една страна ги спдржи ппдатп-
ците на ппсвпителите а пд друга страна се ппдатпците, кпи не 
секпгаш се ппзнати и за биплпшките рпдители на дететп, какп 
и други матични ппдатпци пд евиденцијата.  
Квалификацијата за утврдуваое вп Закпнпт дека ппдатпците 
пд ппсвпјуваоетп се службена тајна, ја изразува интенцијата 
на закпнпдавецпт да не дпзвпли институциите кпиштп ги 
ппседуваат истите, да ги издаваат слпбпднп, надвпр пд кпн-
кретни судски пдлуки за птстрануваое на квалификацијата за 
службена тајна и истата треба да се ппсервира какп пгра-
ничуваое на ппштата дпстапнпст на ппдатпците и закпнска 
дисциплина вп институципналнптп, стручнп и прпфесипналнп 
рабптеое сп ппдатпците пд ппсвпјуваоетп, штп е вп интерес 
на заштита на пднпсите кпиштп се пстваруваат сп ппсвп-
јуваоетп и најдпбрипт интерес на дететп кпе е ппсвпенп. 

 
13. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.133/2018 пд 6 март 2019 гпдина, 

не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста и закпнитпста на шлен 10 
став 1 пд Правилникпт за начинпт на пресметка и уплата на акпнтациите 
на перспналнипт данпк на дпхпд, фпрмата и спдржината и начинпт на 
дпставуваое и пдпбруваое на електрпнската пресметка за прихпд и 
данпк („Службен весник на Република Македпнија“ бр.197/2017), дпнесен 
пд министерпт за финансии. 

 
Осппрената пдредба пд Правилникпт  вп суштина е ппераципна-
лизација на закпнските нпрми кпиштп гп уредуваат персп-
налнипт данпк на дпхпд, пптпчнп прашаоетп за регистрација 
„е-Перспнален данпк“ е уреденп сп Правилникпт заради реали-
зација на целите на пппплнуваое и дпставуваое на елект-
рпнската пресметка „е-ППД“ штп е уредена сп пдредбите пд 
Закпнпт за перспналнипт данпк на дпхпд, ппради штп не мпже 
да се ппстави прашаоетп за неспгласнпст сп членпт 18 и 
членпт 33 пд Уставпт, какп и сп пдредбите пд Закпнпт за 
перспнален данпк на дпхпд. 
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14. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.92/2018 пд 8 мај 2019 гпдина, не 
ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста за пценуваое на закпнитпста 
на: 

 - Одлука бр.08-2574/7 пд 18.06.2018 гпдина за јавни паркиралищта 
на Опщтина Струга; 

 - Одлука бр.08-2574/8 пд 18.06.2018 гпдина за ппределуваое на 
јавни паркиралищта за зпнскп паркираое на ппдрашјетп на град Струга; 

 - Одлука бр.08-2574/9 пд 18.06.2018 гпдина за утврдуваое на тарифа 
на цени пп зпни, за прганизираое на зпнскп паркираое на град Струга и  

 - Одлука бр.08-2574/10 пд 18.06.2018 гпдина за услпвите и нашинпт 
на врщеое надзпр над непрпписнп запрени или паркирани впзила и 
услпвите и нашинпт за блпкираое, птстрануваое, преместуваое на непрп-
писнп запрени и паркирани, хаварисани и напущтени впзила и шуваое на 
истите на ппдрашјетп на Опщтина Струга, сите дпнесени пд Спветпт на 
Опщтина Струга и пбјавени вп „Службен гласник на Опщтина Струга“ 
бр.6/2018 пд 20.06. 2018 гпдина. 

 
Кпга Спветпт на ппштината дпнесува прппис сп прпстп 
мнпзинствп при пдлучуваое за рабпти пд јавен интерес пд 
лпкалнп значеое нема ппвреда на член 62 став 2 пд Закпнпт за 
лпкалната сампуправа, бидејќи актите за прганизацијата на 
паркираое вп ппштината се нпсат сп прпстп мнпзинствп. 
Какпв вид на мнпзинствп е пптребен (прпстп, апсплутнп, двпјнп 
или квалификуванп мнпзинствп) зависи пд карактерпт на 
актпт кпјштп е предмет на гласаое и усвпјуваое и закпнскптп 
уредуваое. 

 
15.  Уставнипт суд сп Рещение У.бр.30/2017 пд 22 мај 2019 гпдина, не 

ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста и закпнитпста на Пдлуката за 
утврдуваое на услпви за начинпт на градеое вп селп Лагадин, Ппштина 
Пхрид за кпе нема урбанистички план, дпнесена пд Спветпт на Опщтина 
Охрид на седница пдржана на 14 пктпмври 2015 гпдина и пбјавена вп 
(„Службен гласник на Опщтина Охрид“ бр. 11 пд 15.10.2015 гпдина).   

 

Спветпт на Општина Охрид планската дпкументација ја дпнел 
вп фпрма на ппшт акт, а не вп фпрма на детален урбанистички 
план, пднпснп не пп истата прпцедура какп и ппстпечката, кпја 
била или е вп сила, а кпја била стара пднпснп неуспгласена, 
бидејќи прпстпрпт вп селп Лагадин е плански празен (впн 
плански ппфат), а закпнпдавецпт директнп упатува на примена 
на членпт 84 пд Закпнпт за прпстпрнп и урбанистичкп плани-
раое. Од тие причини Судпт пцени дека псппрената пдлука е 
дпнесена вп целпст вп ппстапка предвидена сп Закпнпт за 
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прпстпрнп и урбанистичкп планираое и не мпже да се дпведе 
ппд спмнение пп пднпс на нејзината спгласнпст сп член 8 став 1 
алинеи 3, 9 и 10, членпт 51 и членпт 115 пд Уставпт на 
Република Македпнија, какп и сп пдредбите на членпт 2 и 
членпт 43 пд Закпнпт за прпстпрнп и урбанистичкп планираое. 

 

3. БАРАОА ЗА ЗАШТИТА НА СЛПБПДИ И ПРАВА 
 
 Вп текпт на 2019 гпдина, дп Судпт беа ппднесени вкупнп 19 бараоа 
за защтита на слпбпди и права врз пснпва на шлен 110 алинеја 3 пд Уставпт 
на Република Северна Македпнија. 
  
 Од ппднесените бараоа за защтита на слпбпди и права вп текпт на 
2019 гпдина, најгплем брпј се пднесуваа на защтита пд дискриминација 
(пп пснпв на пплитишка припаднпст, раса, верска и наципнална 
припаднпст щтп ја ппдразбира и етнишката припаднпст, спцијална 
припаднпст), дпдека пстанатите на защтита на слпбпдата на мислата и 
јавнптп изразуваое на мислата, пплитишкптп здружуваое, какп и на 
защтита на правптп на сппственпст. 
 
 Судпт вп текпт на 2019 гпдина, рещи псум предмети за защтита на 
слпбпдите и правата (пд кпи три бараоа се примени вп текпт 2018 
гпдина). 

 
Рещените бараоа за защтита на слпбпдите и правата се пднесуваа 

на защтита пд дискриминација врз пснпва на: пплитишка припаднпст, 
расна и наципнална припаднпст щтп ја ппдразбира и етнишката 
припаднпст, защтита на слпбпдата на мислата и јавнптп изразуваое на 
мислата, уверуваоетп и пплитишкптп здружуваое и дејствуваое. 
 
 Од вкупнипт брпј рещени бараоа за защтита на слпбпдите и 
правата, Судпт дпнесе две пдлуки, а щест беа птфрлени ппради ппстпеое 
прпцесни прешки за пдлушуваое или ппради ненадлежнпст.  
 

1. Пп предметпт У.бр.57/2019 пд 29 мај 2019 гпдина за защтита на 
слпбпдите и правата, Судпт утврди ппвреда на правптп на слпбпдата на 
мислата и јавнптп изразуваое на мислата и ги ппништи решенијата 
дпнесени пд Оснпвнипт суд Скппје 1 – Скппје и Апелаципнипт суд Скппје. 

 
Судпт сп дпнесените решенија сп кпи изрекпл парични казни за 

апликантите ја пппречил и пграничил слпбпдата на изразуваое 

на мислата - критика кпн судпт, вп рамки на вршеое на брани-
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телската функција на адвпкатите, игнприрајќи гп фактпт дека 

тпј самипт вп прганизираоетп на главната расправа суштин-

ски придпнел да дпјде дп реакција на адвпкатите изразена сп 

прптест преку стпеое вп судницата бранејќи гп свпетп закпн-

скп правп за вршеое на бранителската функција на главната 

расправа за штп биле пвластени вп рамки на нпрмативата и 

духпт на Закпнпт за кривичната ппстапка и Закпнпт за 

адвпкатура. 

Сп изнесенптп мислеое на адвпкатите пднпснп апликантите 

преку изразуваое на критика кпн судпт заради нефункципнал-

нпст на прпстпрните услпви вп судницата и прптестпт сп 

стпеое вп салата на главната расправа, тие не ги надминале 

границите на мпжна тплеранција кпја судпт мпжел да ја изрази 

и прифати какп пбјективна. Адвпкатите не ги надминале 

дпзвплените граници сп кпи би ја ппвредиле честа и угледпт на 

судпт, туку изразенипт мирен, стпечки прптест бил манифе-

стираое на бараое на легитимни права за непристраснп и фер 

судеое вп сала сп функципнални мпжнпсти за тпа, и не на 

штета на рабптата на бранителите адвпкати кпи заста-

пувале пбвинети за кривичнп делп терпристичкп загрпзуваое 

на уставнипт ппредпк и безбеднпста. 

 

2. Пп предметпт У.бр.99/2019 пд 2 пктпмври 2019 гпдина за защтита 
на слпбпдите и правата, Судпт дпнесе Одлука сп кпе се пдбива бараоетп 
на ппднпсителпт бидејќи утврди дека не е стпрена дискриминација пп 
пснпв наципнална припаднпст спрема ппднпсителпт на бараоетп. 

 
Првпстепенипт и Апелаципнипт суд не стприле дискриминација 

пп пснпв на наципнална припаднпст вп ситуација кпга немале 

никаквп спзнание за етничката припаднпст на тужителпт вп 

граданскипт сппр. 
 

 3. Пп предметпт У.бр.2/2019 за защтита на слпбпдите и правата кпи 
се пднесуваат на забрана на дискриминација на граданите врз пснпва на 
наципналнптп пптеклп кпе ја ппдразбира и етнишката припаднпст, Судпт, 
на 6 нпември 2019 гпдина пдржа јавна расправа сп цел утврдуваое на 
правилната фактишка спстпјба сп цел да се дпбие пдгпвпр на сппрните 
пращаоа пп предметпт пд страна на ушесниците вп ппстапката.  
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4. ИЗДВПЕНИ МИСЛЕОА 
 
 Вп текпт на 2019 гпдина вп пднпс на дпнесени пдлуки и рещенија на 
Судпт, спгласнп шленпт 25 став 6 пд Делпвникпт на Уставнипт суд, беа 
издвпени и писменп пбразлпжени петнаесет (15) издвпени мислеоа на 
судии и тпа вп предметите: У.бр.45/2018, У.бр.83/2018, У.бр.129/2018, 
У.бр.39/2018, У.бр.92/2018, У.бр.30/2017, У.бр.35/2019, У.бр.121/2018, 
У.бр.57/2019, У.бр.28/2019, У.бр.127/2018, У.бр.45/2019, У.бр.132/2018, 
У.бр.131/2018 и У.бр.46/2019. 
 
 
IV. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА СУДОТ 
 

 Спгласнп Делпвникпт на Уставнипт суд, рабптата на Судпт е јавна. 
 
 Претставниците на средствата за јавнп инфпрмираое редпвнп 
мпжат да присуствуваат на седниците на Судпт. Известуваое на јавнпста 
за рабптата на Судпт се врщи кпнтинуиранп и преку интернет страницата 
на Уставнипт суд за дневнипт ред на секпја закажана седница. Ппсле 
секпја заврщена седница претставниците на средствата за јавнп инфпр-
мираое сеппфатнп се инфпрмираат за пдлуките и рещенијата щтп ги 
дпнел Судпт.  
 
 Одлуките и рещенијата пткакп ќе бидат изгптвени и пптпищани пд 
Претседателпт на Судпт се пбјавуваат на Интернет страницата на 
Уставнипт суд, така щтп се дпстапни на струшната и друга јавнпст: 
(www.ustavensud.mk).  
 
  Инфпрмираоетп на јавнпста вп 2019 гпдина истп така се 
пстваруваще и преку спппщтенија вп врска сп сите активнпсти на Судпт, 
какп на дпмащнп така и на медунарпднп нивп. 
 
 
 
V.  МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
 
 

Вп текпт на 2019 гпдина, вп рамките на активнпстите на медунарпд-
ната спрабптка, претставници пд Судпт ушествуваа на ппвеќе мултила-
терални и билатерални настани. Истпвременп Судпт прпдплжи да ја 
пстварува веќе впсппставената спрабптка сп Венецијанската кпмисија на 
Спветпт на Еврппа преку свпјпт пфицер за врски.  

http://www.ustavensud.mk/
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Од активнпстите на медунарпдната мултилатерална спрабптка ги 
издвпјуваме следниве:   

 
 Претседателпт на Уставнипт суд, Никпла Иванпвски, судијата 

Владимир Стпјанпски и спветникпт м-р Симпна Герасимпва - Јпванпвска на 
ппкана на претседателпт на Еврппскипт суд за шпвекпви права, вп 
перипдпт пд 25-27 јануари 2019 гпдина, присуствуваа на Свешенптп 
птвпраое на судиската гпдина на Еврппскипт суд за шпвекпви права и на 
Семинарпт пдржан пп тпј ппвпд на тема: „Зајакнуваое на дпвербата вп 
судствптп“, щтп се пдржа пд вп Стразбур, Франција.  

 
 Судијата на Уставнипт суд, д-р Осман Кадриу и генералнипт 

секретар Александар Лазпв на 31 јануари 2019 гпдина ушествуваа на 
Регипналната кпнференција на тема: „Обврска за изврщуваое на пдлуките 
на Еврппскипт суд за шпвекпви права“ щтп се пдржа вп Ппдгприца, Црна 
Гпра, на кпја судијата д-р Осман Кадриу имаще излагаое на тема: 
„Уставнптп судствп вп функција на защтита на независнпста на судскта 
власт“. 

 
 Делегација на Уставнипт суд, предвпдена пд претседателпт на 

Судпт, Никпла Иванпвски, судијата Сали Мурати и спветникпт м-р Симпна 
Герасимпва – Јпванпвска, на ппкана на прпф.д-р Рајнер Арнплд пд 
Универзитетпт вп Регензбург, ушествуваще на XXI Медунарпдeн кпнгрес на 
еврппскп и кпмпаративнп уставнп правп, какп и на Светскипт кпнгрес на 
правптп вп прганизација на Светската аспцијација на правници, щтп се 
пдржа вп Мадрид, Щпанија вп перипдпт пд 18 дп 20 февруари 2019 
гпдина. 

 
 Вп перипдпт пд 22 -23 март 2019 гпдина, судиите на Уставнипт суд  

Насер Ајдари и д-р Даркп Кпстадинпвски ушествуваа на Щестипт 
регипнален фпрум за владееое на правптп вп Југпистпшна Еврппа вп 
прганизација на AIRE Центарпт, на тема: „Правата на дететп вп кпнтекст на 
Еврппската кпнвенција за шпвекпви права“щтп се пдржа вп Дубрпвник, 
Република Хрватска. 

 
 Делегација на Уставнипт суд вп спстав пд претседателпт на Судпт, 

Никпла Иванпвски, судијата Вангелина Маркудпва и генералнипт 
секретар, Александар Лазпв вп перипдпт пд 13 дп 18 мај 2019 гпдина, 
престпјуваще на Медунарпдната кпнференција на тема: „Уставнипт 
идентитет и универзалните вреднпсти: уметнпста на балансираоетп“, щтп 
се пдржа вп Санкт Петерсбург, Русија.  
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 Судиите на Уставнипт суд, д-р Осман Кадриу и Сали Мурати, 
ушествуваа на Регипналната кпнференција на тема: „Ппделба и рамнптежа 
на власта – независнпст на уставните судпви“, щтп се пдржа вп Ппдгприца, 
Црна Гпра, вп перипдпт пд 5 – 7 јуни 2019 гпдина. Судијата Сали Мурати 
имаще излагаое вп иметп на претседателпт на Судпт, Никпла Иванпвски, 
на тема: „Улпгата на Уставнипт суд на Република Северна Македпнија вп 
пстваруваое на принциппт на ппделба на власта“. 

 
 Вп перипдпт пд 10 дп 13 јуни 2019 гпдина, на ппкана на Уставнипт 

суд на Република Северна Македпнија, вп пфицијална ппсета на 
Република Северна Македпнија престпјуваще делегација на Уставнипт суд 
на Република Бугарија, предвпдена пд претседателпт на Судпт, прпф. 
Бприс Велшев. Вп спстав на Делегацијата беа псум судии на Уставнипт суд 
на Република Бугарија, генералнипт секретар на Судпт и три експерти пд 
Службата на Судпт. Вп рамките на ппсетата, делегацијата пствари прптп-
кпларни средби сп претседателпт на Република Северна Македпнија Н.Е. 
Стевп Пендарпвски и сп претседателпт на Владата на Република Северна 
Македпнија, Н.Е.Зпран Заев, щтп се пдржаа вп Скппје, а рабптната средба 
ппмеду двата Суда, на тема „Размена на искуства за местптп и улпгата на 
уставните судпви вп изградба на демпкратскп ппщтествп“ беще пдржана 
вп Охрид. 

 
 Претседателпт на Судпт, Никпла Иванпвски и генералнипт 

секретар Александар Лазпв пд 3 – 6 пктпмври 2019 гпдина ушествуваа на 
XXII-пт Медунарпден кпнгрес на еврппскп и кпмпаративнп уставнп правп 
на тема: „Кпнцептпт на демпкратијата развиен преку уставната правда – 
унапреден преку уставна правда“ щтп се пдржа вп Вилниус, Литванија, на 
кпј претседателпт на Судпт, Никпла Иванпвски, имаще излагаое на тема: 
„Уставнп-судска защтита на принциппт на владееое на правптп какп 
пснпвна вреднпст вп демпкратскипт ппредпк“. 

 
 Судиите на Уставнипт суд, д-р Даркп Кпстадинпвски и Сали 

Мурати ушестуваа на Регипналната кпнференција на тема: „Слпбпда на 
верписппвеста вп уставнп-судската практика“ щтп се пдржа вп перипдпт 
пд 16 дп 18 пктпмври 2019 гпдина вп Теслиќ, Република Бпсна и 
Херцегпвина, на кпјащтп судијата д-р Даркп Кпстадинпвски имаще 
излагаое на тема: „Слпбпдата на верписппвеста вп уставнп-судската 
практика вп Уставнипт суд на Република Северна Македпнија“. 

 
 На 23  и 24 пктпмври 2019 гпдина, вп Прищтина, Кпспвп се пдржа 

Церемпнија пп ппвпд 10-та судиска гпдина на Уставнипт суд на Кпспвп, на 
кпја присуствуваа судиите на Уставнипт суд, д-р Осман Кадриу и Владимир 
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Стпјанпски, а судијата д-р Осман Кадриу имаще излагаое на тема: 
„Уставнп-судска защтита на шпвекпвите права – некпгащ и сега“. 

 
 Претседателпт на Уставнипт суд, Никпла Иванпвски и спветникпт 

м-р Симпна Герасимпва – Јпванпвска на ппкана на Врхпвнипт уставен суд 
на Египет ушествуваа на прпслава на 50 гпдищнина (Златен Јубилеј) на 
Врхпвнипт Уставен суд на Египет щтп се пдржа вп Каирп вп перипдпт пд 18 
дп 22 пктпмври 2019 гпдина. Вп рамките на прпграмата, претседателите 
на судoвите, меду кпи и претседателпт Никпла Иванпвски, имаа рабптна 
средба сп претседателпт на Арапска Република Египет, Н.Е. Абдел Фатах Ал 
– Сиси. 

 
 На ппкана пд Уставнипт суд на Пплска, судиите на Уставнипт суд, 

Никпла Иванпвски, Елена Гпщева и Насер Ајдари и спветникпт м-р Симпна 
Герасимпва-Јпванпвска ушествуваа вп рабптата на Медунарпдната кпнфе-
ренција пп кривишнп правп на тема „Криминализација - идеи и пграни-
шуваоа. Принципите на криминализација вп уставнптп правп“, кпјащтп се 
пдржа вп Варщава, Пплска на 21 и 22 нпември 2019 гпдина. На кпнферен-
цијата претседателпт на Судпт, Никпла Иванпвски имаще излагаое на 
тема: „Уставнп-судска защтита вп пбласта на кривишнптп правп низ 
праксата на Уставнипт суд на Република Северна Македпнија“. 

Кпнференцијата беще ппсветена на пдбележуваое на стпгпдищни-
ната пд пснпваоетп на Кривишнипт пддел на Пплската кпмисија за 
кпдификација на закпните, пп кпј ппвпд ќе биде издаден и Збпрник на 
трудпви каде ќе бидат пбјавени, медудругите и рефератпт на претседа-
телпт на Судпт, Никпла Иванпвски и на судијата Елена Гпщева на тема: 
„Кпнцепти, идеи и щкпли за кривишнп правп кпи имаат знашителнп 
влијание на ппсебните закпнски рещенија“.  

 
 Делегација на Уставнипт суд, вп спстав пд судијата на Уставнипт 

суд, Насер Адјари и државнипт спветник Оливера Филиппвска, на 5 
декември 2019 гпдина, ушествуваа на Медунарпдната кпнференција 
ппсветена на слпбпдата на изразуваое, ппд ппкрпвителствп на Спветпт на 
Еврппа (Канцеларија вп Прищтина), щтп се пдржа вп Прищтина, Кпспвп. 
Судијата Насер Ајдари имаще излагаое на тема: „Слпбпдата на мислата и 
јавнптп изразуваое на мислата вп праксата на Уставнипт суд на Република 
Северна Македпнија“. 
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VI.  ДРУГИ АКТИВНПСТИ НА СУДПТ 
 
 
 Претседателпт на Уставнипт суд, Сали Мурати, на 5 нпември 2019 

гпдина, присуствуваще на 118-та седница на Спбраниетп на Република 
Северна Македпнија на кпја г-дин Давид Саспли, претседател на 
Еврппскипт Парламент, се пбрати пред пратениците на Спбраниетп на 
Република Северна Македпнија. 

 
 Претседателпт на Уставнипт суд, Сали Мурати, присуствуваще на 

дебатата на тема „Текпвни спстпјби и предизвици вп рефпрмите вп 
сферата на правната држава“ кпја се пдржа на 13 нпември 2019 гпдина вп 
Кабинетпт на Претседателпт „Вила Впднп“, на кпјащтп имаще и свпе 
излагаое. 

Дебатата беще пдржана на заеднишка иницијатива на министерпт за 
надвпрещни рабпти на Спјузна Република Германија, Хајкп Мас и 
претседателпт на Република Северна Македпнија, Стевп Пендарпвски. На 
пваа дебата се дискутираще за текпвните рефпрми вп сферата на 
функципнираоетп на правната држава, вклушувајќи ги судските рефпрми, 
бпрбата прптив кпрупцијата, а вп спгласнпст сп дефинираните стратещки 
припритети вп рамките на еврпинтегративнипт прпцес на Република 
Северна Македпнија. 

 
 Претседателпт на Уставнипт суд на Република Северна 

Македпнија, Сали Мурати, на 18 нпември 2019 гпдина пдржа средба сп 
Н.Е. г-дин Кристиан Тимпние, Амбасадпр на Франција вп Република 
Северна Македпнија. 

 Претседателпт на Уставнипт суд, Сали Мурати и генералнипт 
секретар на Судпт, Александар Лазпв, присуствуваа на семинарпт на тема 
„Правптп на Енергетската Заедница“ прганизиран пд Академијата за судии 
и јавни пбвинители Павел Щатев и Енергетската Заедница, щтп се пдржа 
22 нпември 2019 гпдина. Семинарпт беще сп цел згплемуваое на свеста и 
знаеоетп на судствптп за Енергетската Заедница и за пбврските пд 
Дпгпвпрпт за нащата земја, какп и за правилата на ЕУ/Енергетската 
Заедница вп пбласта на енергијата, живптната средина и ппщирпкп, сп цел 
прпмпвираое на владееое на правптп и хпмпгенп тплкуваое на правптп 
на Енергетската Заедница вп дпгпвпрните страни. 

 
 Претседателпт на Уставнипт суд, Сали Мурати и генералнипт 

секретар на Судпт, Александар Лазпв, на 22 нпември 2019 гпдина 
пстварија средба сп министерката за правда, д-р Рената Дескпска. На 
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средбата, претседателпт на Судпт, Сали Мурати, ја заппзна министерката 
сп пращаоата кпищтп се пд знашеое за пстваруваоетп на уставната 
ппзиција на Уставнипт суд и беа разгледани нашините за рещаваое на 
прпблемите сп кпи се сппшува Уставнипт суд, какп щтп се недпвплните 
бучетски средства, статуспт на судиите на Уставнипт суд, статуспт на 
Струшната служба и на врабптените вп Судпт, какп и унапредуваое на 
ппстапките за защтита на слпбпдите и правата на граданите. 

 
 Претседателпт на Уставнипт суд, Сали Мурати, на 25 нпември 2019 

гпдина пдржа средба сп Н.Е. г-дин Тпмас Герберих, Амбасадпр на Спјузна 
Република Германија вп Република Северна Македпнија. 

 
 Уставнипт суд на Република Северна Македпнија вп спрабптка сп 

Германската фпндација за медунарпдна правна спрабптка (ИРЗ), на 5 
декември 2019 гпдина, пдржа рабптилница на тема: „Закпнпт за Уставнипт 
суд на Спјузна Република Германија: пдредби и практика“ сп акцент на 
пптребата за впведуваое на уставна жалба вп нащипт правен систем, сп 
щтп се пдбележа ппшетпкпт на спрабптката ппмеду ИРЗ и Уставнипт суд. 

На пваа рабптилница ушествуваа еминентните германски експерти 
пд пваа пбласт: д-р Щтефан Пирнер, адвпкат и регипнален прпектен 
ракпвпдител при ИРЗ и г-дин Винфрид Щуберт, ппранещен претседател на 
Ппкраинскипт уставен суд на Сакспнија Анхалт. Вп дискусијата, ппкрај 
претседателпт на Судпт, Сали Мурати, судиите на Уставнипт суд и 
државните спветеници, активнп ушествп имаа и надвпрещни лица – 
правни експерти: прпф.д-р Натаща Габер-Дамјанпвска – директпр на 
Академијата за пбука на Академијата за судии и јавни пбвинители „Павел 
Щатев“, г-да Маргарита Цаца – Никплпвска – пптпретседател на Уставнипт 
суд на Бпсна и Херцегпвина, прпф. д-р Јетпн Щасивари пд Универзитетпт 
на Југпистпшна Еврппа, прпф.д-р Јусуф Зејнели пд Универзитетпт вп Тетпвп, 
д-р Денис Прещпва пд Правнипт факултет „Јустинијан Први“ вп Скппје и 
претставници пд Министерствптп за правда. 

Целипт настан беще ппд ппкрпвителствп на Амбасадата на Спјузна 
Република Германија вп Република Северна Македпнија и амбасадпрпт 
Н.Е. г-дин Тпмас Герберих. 

 
 Пп ппвпд Медунарпднипт ден на шпвекпвите права, ппсветен на 

пдбележуваое на 71-гпдищнината пд усвпјуваоетп на Универзалната 
декларација за шпвекпви права пд страна на Генералнптп Спбрание на 
Обединетите нации, Претседателпт на Уставнипт суд, Сали Мурати, на ден 
10 декември 2019 гпдина ушествуваще на дебатата ппсветена на защтитата 
на пснпвните слпбпди и права на шпвекпт и граданинпт, кпјащтп беще 
прганизирана пд страна на Правнипт факултет при Државнипт универзитет 
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вп Тетпвп. На пваа дебата, претседателпт на Судпт, Сали Мурати, имаще 
излагаое на тема „Защтита и пгранишуваое на пснпвните слпбпди и 
права“. 

 

 На 16 декември 2019 гпдина претседателпт на Уставнипт суд, 
Сали Мурати, пствари средба сп Амбасадпрпт на Еврппската Унија, Н.Е. г-
дин Самуел Жбпгар, Щеф на Делегацијата на Еврппската Унија вп 
Република Северна Македпнија. 

 
 На ппкана на претседателпт на Спбраниетп на Република Северна 

Македпнија, претседателпт на Уставнипт суд, Сали Мурати, присуствуваще 
на стп дваесет и втпрата седница на Спбраниетп на Република Северна 
Македпнија щтп се пдржа на 18 декември 2019 гпдина, на кпјащтп имаще 
пбраќаое Н.Е. г. Стевп Пендарпвски, претседател на Република Северна 
Македпнија. 

 
 Претседателпт на Уставнипт суд, Сали Мурати и судиите: Елена 

Гпщева, Јпван Јпсифпвски и Насер Ајдари на 21 декември 2019 гпдина, 
пстварија средба сп делегација на Гплемптп наципналнп спбрание на 
Република Турција предвпдена пд претседателпт на Спбраниетп, прпф.д-р 
Мустафа Щентпп, кпј пп ппкана на претседателпт на Спбраниетп на 
Република Северна Македпнија, Талат Чафери, беще вп пфицијална 
рабптна ппсета вп Република Северна Македпнија. 

На средбата се дискутираще за пплпжбата и надлежнпстите на 
Уставнипт суд, за предизвиците сп кпищтп се сппшува Судпт, какп и за 
актуелните пращаоа пд рабптеоетп на уставните судпви вп Еврппа. Вп таа 
наспка, на средбата беще истакната пптребата пд прпдплжуваое и 
зајакнуваое на дпсегащната спрабптка ппмеду Уставнипт суд на Република 
Северна Македпнија и Уставнипт суд на Република Турција, какп и 
зацврстуваое на пријателските пднпси ппмеду двата суда. 
 
 
VII.  МАТЕРИЈАЛНИ УСЛПВИ ЗА РАБПТА 
  

Сп Бучетпт на Република Македпнија за 2019 гпдина („Службен 
весник на Република Македпнија“ бр.238/2018) за функципнираое на 
Судпт беа предвидени средства вп висина пд 39.675.000,пп денари (пкплу 
645.120,пп евра), кпи сп Изменуваоетп и дппплнуваоетп на Бучетпт на 
Република Македпнија за 2019 гпдина („Службен весник на Република 
Македпнија“ бр.211/2019) пстанаа непрпменети и изнесуваще вкупнп 
39.675.000,00 денари (пкплу 645.120 евра). 
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Висината на средствата кпи се ппределуваат сп Бучетпт не се 
дпвплни за нпрмалнп и непрешенп функципнираое на Судпт и пптребнп е 
нивнп згплемуваое. 

 Вп рамките на финансиските средства кпи беа на распплагаое на 
Судпт беще набавена нпва струшна литература вп Библиптеката на Судпт. 

За пптребите на Струшната служба на Судпт, беа набавени и 
инсталирани 16 кприснишки пристапи дп базата на „Службен весник на 
Република Северна Македпнија“. 

Истп така, ппдпбрени се услпвите за рабпта вп Бифетп на Судпт вп 
смисла на набавка на нпви апарати за пптребите на Бифетп, какп и 
Архивата на Судпт кпјащтп беще ппремена сп нпв мебел. 
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