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I. ВПВЕД

Уставнипт суд на Република Северна Македпнија вп перипдпт пд 1
јануари 2020 заклушнп сп 31 декември 2020 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.
Заради защтита и справуваое сп ппследиците пд щиреоетп на
Кпрпнавирус COVID-19, а спгласнп пандемска епидемија прпгласена пд
Светската здравствена прганизација за нпв вид на вирус кпј е прпщирен на
сите кпнтиненти и ја зафати теритпријата на Република Северна
Македпнија беще утврденп ппстпеое на впнредна спстпјба на
теритпријата на Република Северна Македпнија кпја траеще пд 18 март дп
23 јуни 2020 гпдина.
За време на траеоетп на впнредната спстпјба, пред Уставнипт суд
беа псппрени 142 уредби сп закпнска сила дпнесени пд Владата на
Република Северна Македпнија, сп щтп пбемпт на рабпта беще
знашителнп згплемен и се пдржуваа и пп три седници вп текпт на една
седмица (вкупнп пдржани 12 седници на Судпт) сп ппвеќе пд 20 тпшки на
дневен ред.
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Судпт вп текпт на 2020 гпдина пдржа 35 седници, шетири ппдгптвителни седници пп предметите У.бр.13/2020, У.бр.97/2019, У.бр.137/2019 и
У.бр.106/2018 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.
Ппради истекпт на мандатпт на судијата Владимир Стпјанпски на 13
јуни 2020 гпдина, Уставнипт суд рабптеще вп непплн спстав 5 месеци, а сп
избпрпт на судијата Дпбрила Кацарска пд Спбраниетп на Република
Северна Македпнија на 26 нпември 2020 гпдина, се кпмплетираще
спставпт на Уставнипт суд сп 9 судии.
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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 2020 заклушнп сп 31 декември 2020
гпдина, Судпт ппстапуваще пп вкупнп 448 предмети. Од нив, 324 предмети
беа примени вп текпт на 2020 гпдина, а 124 беа пренесени какп
незаврщени пд претхпдните гпдини. Од вкупнипт брпј на предмети вп
рабпта вп текпт на гпдината беа заврщени 278 предмети, а пстанаа
незаврщени 170 предмети.
II.1. ПРИМЕНИ ПРЕДМЕТИ
Примени предмети според подносителите на иницијативите
Ппднпсители на иницијативи
Градани
Пплитишки партии
Влада на Република Македпнија
Претпријатија и други прганизации и заедници
Органи на единиците на лпкална сампуправа
Здруженија на градани
Уставен суд на Република Македпнија
Други субјекти
ВКУПНП

брпј на предмети
157
11
1
4
1
139
7
4
324

Ппднпсители на иницијативи
4

Други субјекти

Уставен суд на Република Македпнија

7
139

Здруженија на градани
Органи на единиците на лпкална…

1

Претпријатија и други прганизации и…

4
1

Влада на Република Македпнија

11

Пплитишки партии

157

Градани
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Примени предмети според видот на оспорениот акт
Вид на псппрен акт
брпј на предмети
Закпни
90
Статути
1
Кплективни дпгпвпри
3
Прпписи на Владата на РСМ и на министерствата
19
-Уредби сп закпнска сила дпнесени за време на впнредна спстпјба
141
Акти на Спбраниетп на Република Северна Македпнија
13
Акти на единиците на лпкална сампуправа
14
Ппединешни акти (защтита на слпбпди и права)
18
Акти на претпријатија
4
Акти на јавни служби
/
Акти на пплитишки партии
/
Акти на Претседателпт на Република Северна Македпнија
8
Други акти
13
ВКУПНП
324

Вид на псппрен акт
Други акти
- 13

Уредби сп закпнска
сила - 141

Акти на
Претседателпт на
Републиката - 8

Акти на
Спбраниетп-13

Акти на јавни
служби - 0
Акти на пплитишки
партии - 0
Акти на
претпријатија - 4

Закпни - 90

Ппединешни акти
(защтита на слпбпди
и права) - 18

Акти на единиците
на лпкална
сампуправа - 14

Прпписи на
Владата и
министерствата 19

Статути - 1
Кплективни
дпгпвпри - 3
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Примени предмети според видот на надлежноста на судот и според
правната област на оспорениот акт
брпј на
предмети

Вид на надлежност на Уставниот суд
I. Пценка на уставнпст и закпнитпст (пп пбласти)
1. Одбрана, безбеднпст и внатрещни рабпти
2. Надвпрещни рабпти
3. Финансии, данпци и други јавни давашки и надпместпци
4. Стппанствп
5. Јавни претпријатија, јавни устанпви, институции щтп врщат јавни
пвластуваоа
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
7. Избпри, референдум, пплитишки партии, здруженија на градани
и фпндации, јавни спбири
8. Верски права и слпбпди
9. Права на странците
10. Имптнп-правни пднпси
11. Урбанизам и градежнищтвп
12. Сппбраќај и врски
13. Живптна средина
14. Рабптни пднпси
15. Пензискп и инвалидскп псигуруваое
16. Спцијална и здравствена защтита
17. Однпси вп бракпт и семејствптп
18. Образпвание, наука и култура
19. Јавнп инфпрмираое
20. Лпкална сампуправа
21. Кпмунални дејнпсти
22. Останатп
II. Бараоа за защтита на слпбпди и права
III. Судир на надлежнпст
IV. Пдгпвпрнпст на претседателпт на Републиката
V. Пдлушуваое за уставнпста на прпграмите и статутите на
пплитишките партии и здруженија на градани
VI. Други надлежнпсти на Уставнипт суд

126
4
/
10
3
5

215

3
/
/
3
15
2
/
7
3
10
2
4
1
4
1
13
18
/
/
/
1

324

ВКУПНП
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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 заврщена ппстапката
Одлука за укинуваое
Одлука за ппнищтуваое
Одлука за пдбиваое
Одлука за утврдуваое
Рещение за неппведуваое ппстапка
Рещение за птфрлаое на иницијативата/бараоетп
Рещение за запираое на ппстапката
Предмети заврщени на друг нашин (сп приппјуваое)

брпј на
предмети
10
10
5
1
134
89
4
25
278

ВКУПНП

Вид на акт со кој е завршена постапката

Рещение за
запираое на
ппстапката - 4

Одлука за
укинуваое - 10

Предмети
заврщени на друг
нашин - 25

Одлука за
ппнищтуваое - 10

2

Рещение за
птфрлаое на
иницијативата/
бараоетп - 89

Одлука за
пдбиваое - 5
Одлука за
утврдуваое - 1

Рещение за
неппведуваое
ппстапка - 134
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А. Решени предмети во кои биле оспорени закони:
брпј на
предмети
3
/
27
19
1
50

Вид на акт сп кпј е заврщена ппстапката
Сп пдлука за укинуваое
Сп пдлука за ппнищтуваое
Сп рещение за неппведуваое ппстапка
Сп рещение за птфрлаое на иницијативата
Сп рещение за запираое на ппстапката
ВКУПНП

Вид на акт сп кпј е заврщена ппстапката
30

27

25
19

20
15
10
5

3
1

0

0

Сп пдлука за
укинуваое

Сп пдлука за Сп рещение за Сп рещение за Сп рещение за
ппнищтуваое неппведуваое птфрлаое на
запираое на
ппстапка
иницијативата
ппстапката

Б. Решени предмети во кои биле оспорени прописи и други општи акти:
Вид на оспорен акт
Статути
Кплективни дпгпвпри
Правилници
Акти на единиците на лпкална сампуправа
Тарифи
Акти дпнесени за време на впнредна спстпјба
- Одлуки дпнесени пд Претседателпт на државата
- Одлуки дпнесени пд Владата на Република Северна Македпнија
- Уредби сп закпнска сила

Други акти (Одлуки, Правила, Делпвници, Упатства, Заклушпци, Уредби, Метпдплпгии, Задплженија, Рещенија и сл.)
ВКУПНП
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брпј на предмети
2
3
6
17
1
154
8
5
141
29
212

брпј на
предмети
7
11
116
75
3
212

Начин на кој е завршена постапката
Сп пдлука за укинуваое
Сп пдлука за ппнищтуваое
Сп рещение за неппведуваое ппстапка
Сп рещение за птфрлаое на иницијативата
Сп рещение за запираое на ппстапката
ВКУПНП

Рещение за
птфрлаое на
иницијативата 75

Рещение за
запираое - 3

Одлука за
укинуваое - 7

Одлука за
укинуваое -11

Рещение за
неппведуваое 116

В. Решени предмети за заштита на човековите слободи и права:
брпј на
предмети
1
5
10
16

Начин на кој е завршена постапката
Сп пдлука за утврдуваое
Сп пдлука за пдбиваое
Сп рещение за птфрлаое на бараоетп
ВКУПНП
Заштита на слободи и права кои се однесуваат на:
Слпбпдата на уверуваоетп, спвеста, мислата и јавнптп
изразуваое на мислата
Пплитишкптп здружуваое и дејствуваое
Забрана на дискриминација
(наципнална, спцијална и пплитишка припаднпст)
Други права и слпбпди
ВКУПНП
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брпј на
предмети
4
1
9
2
16

II.3. АНАЛИЗА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ППДАТПЦИ
Анализата на вкупните ппдатпци ппкажува дека вкупнипт брпј на
примени предмети вп текпт на 2020 гпдина – 324 предмети, сппреденп сп
2019 гпдина кпга биле примени 167 предмети е згплемен, пднпснп вп
2020 гпдина беа примени 157 предмети ппвеќе вп пднпс на минатата 2019
гпдина (згплемен за 48%). Брпјпт на примени предмети вп 2020 гпдина е
за 57,7% згплемен вп пднпс на примените предмети вп 2018 гпдина кпга
биле примени 137 предмети (187 предмети ппвеќе), за 48% згплемен вп
пднпс на примените предмети вп 2017 гпдина-168 (156 предмети ппвеќе),
за 44% згплемен вп пднпс на примените предмети вп 2016 гпдина-181 (143
предмети ппвеќе) и за 60,5% згплемен вп пднпс на примените предмети
вп 2015 гпдина – 128 (196 предмети ппвеќе).

Брпј на примени предмети пп гпдини
350

324

300
250
181

200
150

168

167
137

128

100
50
0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Вп текпт на 2020 гпдина, пд вкупнп 324 примени предмети,
најгплемипт дел се пднесуваще на пценката на спгласнпста на
ппдзакпнските акти сп Уставпт и закпните - 216 предмети (66,7%), вп 90 пд
нив се псппрени закпни (27.7%) и ппднесени се 18 бараоа за защтита на
слпбпди и права (5,6%).
За разлика пд претхпдните гпдини, кпга најгплем дел пд рабптата на
Судпт се пднесуваще на пценуваое на спгласнпста на закпните сп Уставпт,
вп 2020 гпдина, пвпј прпцент е намален вп сппредба сп 2019 гпдина кпга
прпцентуалнптп ушествп на предметите вп кпи биле псппрени закпни вп
пднпс на вкупнипт брпј примени предмети изнесувал 56.8%, какп и сп
2018 гпдина - 53.3% и вп сппредба сп 2017 гпдина - 49,4%.
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Од вкупнипт брпј на рещени предмети вп 2020 гпдина – 278, вп
најгплем дел беа псппрени прпписи и други ппщти акти – 212 (76,25%), вп
50 предмети беа псппрени закпни (18%) и 16 предмети се пднесуваа на
бараоа за защтита на слпбпди и права (5,75%).
Од вкупнипт брпј на рещени предмети (278), вп најгплем дел беа
псппрени уредби сп закпнска сила дпнесени пд Владата на Република
Северна Македпнија за време на впнредната спстпјба – 141 (51%).
Осппрени беа вкупнп 108 уредби сп закпнска сила за кпи беа фпрмирани
141 предмети. Вп 7 предмети, Уставнипт суд пп сппствена иницијатива
ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на уредби сп закпнска сила
за време на впнредна спстпјба и тпа вп пднпс на: Уредба сп закпнска сила
за примена на Закпнпт за бучетите, Уредба сп закпнска сила за примена на
Закпнпт за рабптните пднпси, Уредбата сп закпнска сила за примена на
Закпнпт за врабптените вп јавнипт сектпр, Уредбата сп закпнска сила за
пгранишуваое на исплата на дпдатпци и надпместпци на плата за
врабптените вп јавнипт сектпр за време на впнредна спстпјба, Уредба сп
закпнска сила за ппределуваое на висината на платата на избраните,
именуваните и назнешените лица вп јавнипт сектпр, Уредба сп закпнска
сила за дппплнуваое на Уредбата сп закпнска сила за примена на Закпнпт
за данпшна ппстапка и Уредбата сп закпнска сила за измена и
дппплнуваое на Уредбата за примена на Закпнпт за аудип и аудпвизуелни
медиумски услуги. Вп најгплем дел, уредбите сп закпнска сила беа
псппрени пд Светскипт македпнски кпнгрес, нп какп ппднпсители се
јавуваа и пплитишки партии и градани.
Вп текпт на 2020 гпдина дп Судпт беа ппднесени 18 бараоа за
защтита на слпбпди и права врз пснпва на шлен 110 алинеја 3 пд Уставпт на
Република Северна Македпнија, щтп претставува намалуваое вп пднпс на
2019 гпдина кпга биле ппднесени 19 бараоа, 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 (16), Судпт дпнесе
щест (6) пдлуки (една сп кпја се утврди ппвреда на ппднпсителпт на
бараоетп и пет сп кпи се пдби бараоетп на ппднпсителпт) и 10 рещенија
сп кпи ги птфрли бараоата за защтита на шпвекпвите слпбпди и права.

12

Брпј на примени
бараоа

Гпдина

Брпј на рещени
бараоа

2020
2019
2018
2017
2016
2015

18
19
11
5
8
13

16
8
9
5
11
15

Вкупнп

74

64

20
18

19

18
16

15

16
13

14
11

12
10

8

11
Примени бараоа

9

8

Рещени бараоа

8
5 5

6
4
2
0
2020

2019

гпдина

Бр.

2015
2016
2017
2018
2019
2020

15
11
5
9
8
16

2018

2017

2016

Пдлуки
Се пдбива Се утврдува
2
/
1
/
/
/
1
1
1
1
5
1

13

2015

Рещение
Се птфрла бараоетп
13
10
5
7
6
10

***
Вп текпт на 2020 гпдина Уставнипт суд дпнесе вкупнп 20 пдлуки
(укинувашки/ппнищтувашки) щтп е згплемуваое вп пднпс на 2019 гпдина
кпга биле дпнесени 8 пдлуки, вп пднпс на 2016 гпдина кпга биле дпнесени
16 пдлуки и вп 2015 гпдина, 11 пдлуки, а намалуваое вп пднпс на: 2018
гпдина кпга биле дпнесени 54 пдлуки и 2017 гпдина кпга биле дпнесени
21 пдлуки.
Гпдина
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Вкупнп пдлуки
20
8
54
21
16
11

Закпни
3
3
22
15
14
6

Други прпписи и акти
17
5
32
6
2
5

Вкупнп дпнесени пдлуки пп гпдини
60

54

50
40
30
21

20
20

16
11

8

10
0
2020

2019

2018

2017

2016

2015

Брпјпт на дпнесени рещенија за неппведуваое на ппстапка е
згплемен – 143 вп пднпс на 2019 гпдина кпга биле дпнесени 40 рещенија,
вп пднпс на 2018 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 – 89 е
згплемен вп сппредба сп брпјпт на рещенија за птфрлаое на иницијативите дпнесени вп 2019 гпдина изнесувал 60, какп и вп сппредба сп 2018
гпдина - 83, 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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III.

СТАВПВИ НА СУДПТ ЗАЗЕМЕНИ ПРИ ПДЛУЧУВАОЕТП

1.

ИНТЕРВЕНТНИ ПДЛУКИ НА СУДПТ1

Вп перипдпт пд 1 јануари дп 31 декември 2020 гпдина, какп щтп е
веќе истакнатп, Судпт сп пдлука за ппнищтуваое или укинуваое на закпни
и други прпписи заврщи вкупнп 20 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.94/2019 пд 12 мај 2020 гпдина, гп
укина шлен 18 став 2 пд Закпнпт за изврщуваое („Службен весник на
Република Македпнија“ бр.72/2016, 142/2016 и 233/2018).
Сп наплата на закпнска казнена камата на трпщпците на
ппстапката, акп тпа изрешнп не е наведенп вп изврщната
исправа, за дпверителпт се утврдува правп кпещтп не
прпизлегува пд изврщната исправа, а сп пбврската да
пресметува камата кпјащтп не прпизлегува пд изврщната
исправа, изврщителпт дпбива улпга на суд, щтп не е вп
спгласнпст сп владееоетп на правптп, какп темелна вреднпст
на уставнипт ппредпк на Републиката, гарантирана сп шлен 8
став 1 алинеја 3 пд Уставпт.

2. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.115/2019 пд 14 мај 2020 гпдина, гп
укина Закпнпт за спрешуваое и защтита пд дискриминација (“Службен
весник на Република Северна Македпнија” бр.101/2019).
Осппренипт закпн е вп спрптивнпст сп Уставпт на Република
Северна Македпнија, пднпснп сп шлен 75 став 3 пд Уставпт, пд
пришина щтп истипт, е дпнесен без пптребнптп мнпзинствп
предвиденп вп шлен 75 став 3 пд Уставпт на Република Северна
Македпнија, пднпснп за истипт не гласале 61 пратеник какп
щтп исклушивп бара наведенипт шлен пд Уставпт.

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 2020 гпдина, при щтп
редпследпт е хрпнплпщки, пднпснп сппред времетп на дпнесуваоетп на пдлуката.
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3. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.123/2019 пд 9 декември 2020
гпдина, гп укина шлен 62-а став 5 алинеја 4 пд Закпнпт за впзила
(„Службен весник на Република Македпнија“ бр.140/2008, 53/2011,
123/2012, 70/2013, 164/2013, 138/2014, 192/2015, 39/2016 и „Службен
весник на Република Северна Македпнија“ бр.161/2019 и 161/2019).
Закпнскптп нпрмираое, вп кпе е спдржана забраната за правнп
лице кпе е барател за дпбиваое на пвластуваое, да дпставува
дпказ кпн бараоетп дп надлежнптп министерствп дека
рабптата ќе ја врщи вп пбјект ппремен спгласнп закпн, за
врщеое на технишки преглед на впзила, заради субјективните
пришини кпи се вп врска сп ппранещнп пдземаое на пвластуваое
на правнп лице, гп ппвредува сущтински кпристеоетп и
распплагаоетп на имптпт какп елементи на правптп на
сппственпст, какп пснпвнп уставнп правп ппределенп сп шленпт
30 пд Уставпт, вп кпрелација сп владееоетп на правптп и
правната сигурнпст кпја прпизлегува пд владееоетп на
правптп, утврденп вп шлен 8 став 1 алинеја 3 пд Уставпт, какп
темелна вреднпст на уставнипт ппредпк на Републиката.

1.2.

Пдлуки за укинуваое/ппнищтуваое на други прпписи и ппщти
акти и кплективни дпгпвпри

Судпт вп текпт на 2020 гпдина интервенираще вп ппвеќе
ппдзакпнски акти и тпа:
А.) Прпписи и други ппщти акти
4. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.72/2019 пд 15 јануари 2020 гпдина,
гп укина шлен 9 став 2 вп делпт: „наградата” пд Тарифата за награда и
надпместпк на другите трпщпци за рабпта на изврщителите, дпнесена пд
министерпт за правда, брпј 21-648/7 пд 07.02.2019 гпдина, („Службен весник на
Република Македпнија” брпј 32/2019).
Осппренипт дел „наградата” спдржан вп шлен 9 став 2 пд
псппрената Тарифа не е вп спгласнпст сп шлен 8 став 1 алинеја 3
и шлен 51 пд Уставпт и сп Закпнпт за изврщуваое. Осппренипт
дел „наградата” спдржан вп шлен 9 став 2 пд Тарифата за
награда и надпместпк на другите трпщпци за рабпта на
изврщителите, не е јаснп кпнципирана спдржина вп шленпт пд
Тарифата, така щтп пстава прпстпр за арбитрарнпст имајќи
вп вид дека не дава јасна претстава и не дава сплидна пснпва за
закпнитп и правилнп задплжуваое на дпверителпт (ппкрај
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другите трпщпци) да му плати на изврщителпт и награда за
реализација на изврщна исправа, вп слушаите на запираое на
изврщуваоетп, сп щтп се дпведува вп пращаое правната
сигурнпст на граданите какп спставен дел на принциппт на
владееое на правптп пд шлен 8 став 1 алинеја 3 пд Уставпт.

5. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.111/2019 пд 15 јануари 2020 гпдина,
ја укина Пдлуката за дпнесуваое на Измена и дппплнуваое на
Урбанистишки план впн населенп местп за мултинаменски стппански
кпмплекс на патпт Гевгелија – Гранишен премин Бпгпрпдица, дел пд
Блпк 1, 3 и 7, Ппщтина Гевгелија, за плански перипд 2012 – 2022
(„Службен гласник на Опщтина Гевгелија“ бр.3/2014), дпнесена пд Спветпт
на Опщтина Гевгелија ппд бр.07-385/1 пд 13.02.2014 гпдина.
Непбјавуваоетп на пдлуката на нашин и ппстапка прппищани сп
Закпнпт за живптна средина, знаши дека не е вп целпст
запазена ппстапката за дпнесуваое на предметнипт
урбанистишки план предвидена сп Закпнпт за прпстпрнп и
урбанистишкп планираое, щтп впди кпн ппвреда на нашелптп на
владееоетп на правптп, какп темелна вреднпст на уставнипт
ппредпк на Република Северна Македпнија, ппради щтп Судпт
утврди дека псппрената пдлука не е вп спгласнпст сп шлен 8
став 1 алинеи 3 и 10 пд Уставпт на Република Северна
Македпнија и сп шленпт 65 пд Закпнпт за живптната средина.

6. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.142/2019 пд 8 јули 2020 гпдина, гп
укина шлен 66 став 2 алинеја 6 пд Статутпт на Адвпкатската кпмпра на
Република Северна Македпнија („Службен весник на Република Македпнија“ бр.169/2011, 68/2012, 76/2013, 113/2016 и 95/2019).
Сп предвидуваоетп вп Статутпт на Адвпкатата кпмпра при
ппднесуваоетп на бараое за прием вп Кпмпрата да се прилпжи
дпказ дека лицетп не е вп рабптен пднпс при ппднесуваое на
бараоетп, се предвидува пбврска кпјащтп не прпизлегува пд
услпвите за упис и прием вп адвпкати утврдени вп шлен 12 пд
Закпнпт за адвпкатура сп щтп псппрената пдредба пд
Статутпт не е спгласнпст сп пваа закпнска пдредба, какп и сп
шленпт 32 пд Уставпт бидејќи се јавува какп прешка за
пстваруваое на врабптуваое на лицата кпи се вп рабптен
пднпс вп мпментпт кпга сакаат да ппднесат бараое за прием
за упис вп Адвпкатската кпмпра.
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7. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.34/2020 пд 8 јули 2020 гпдина, ги
укина: Делпт „Надлежнпст” пд наслпвпт на Правилникпт за спставпт,
надлежнпста и нашинпт на рабпта на лекарските кпмисии на Фпндпт за
здравственп псигуруваое („Службен весник на Република Македпнија” бр.
82/2016 и 35/2017); Делпт „Надлежнпст” пд наслпвпт на глава IV сп наслпв:
„НАДЛЕЖНОСТ НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ” пд Правилникпт за спставпт,
надлежнпста и нашинпт на рабпта на лекарските кпмисии на Фпндпт за
здравственп псигуруваое („Службен весник на Република Македпнија“ бр.
82/2016 и 35/2017); Делпт „Надлежнпст” пд шлен 1 пд Правилникпт за спставпт,
надлежнпста и нашинпт на рабпта на лекарските кпмисии на Фпндпт за
здравственп псигуруваое („Службен весник на Република Македпнија“ бр.
82/2016 и 35/2017); Делпт „Надлежнпсти” пд шлен 5 став 2 пд Правилникпт за
спставпт, надлежнпста и нашинпт на рабпта на лекарските кпмисии на Фпндпт за
здравственп псигуруваое („Службен весник на Република Македпнија“ бр.
82/2016 и 35/2017); Шлен 5 став 2 алинеи 1-5 пд Правилникпт за спставпт,
надлежнпста и нашинпт на рабпта на лекарските кпмисии на Фпндпт за
здравственп псигуруваое („Службен весник на Република Македпнија“ бр.
82/2016 и 35/2017); Делпт „или сп ппщти акти” и делпт „надлежнпст” пд шленпт
6 пд Правилникпт за спставпт, надлежнпста и нашинпт на рабпта на лекарските
кпмисии на Фпндпт за здравственп псигуруваое („Службен весник на Република
Македпнија“ бр.82/2016 и 35/2017) и Делпт „Надлежнпст” пд шлен 15 став 2 пд
Правилникпт за спставпт, надлежнпста и нашинпт на рабпта на лекарските
кпмисии на Фпндпт за здравственп псигуруваое („Службен весник на Република
Македпнија“ бр. 82/2016 и 35/2017).
Закпнскптп пвластуваое сп ппдзакпнски прппис да се уредат и
надлежнпстите на лекарските кпмисии ги надминува
уставните и закпнските граници за таквп пвластуваое, ппради
щтп истипт не претставува ппераципнализација на закпнските пвластуваоа, туку напрптив истипт излегува пд
дадените закпнски рамки, ппради щтп псппрените делпви пд
Правилникпт кпищтп ја уредуваат надлежнпста на лекарските
кпмисии е вп спрптивнпст сп Уставпт и сп пдредбите пд
Закпнпт за здравственптп псигуруваое.

8. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.27/2019 пд 23 септември 2020
гпдина, ја укина Пдлуката за утврдуваое на дплжнпсти вп трупа заклушнп
сп бригада и сппдветна единица и пдредени дплжнпсти вп кпманда на
кпрпус и вп впени устанпви вп кпи службата се врщи ппд трупни услпви,
дпнесена пд Владата на Република Македпнија на 28.02.2009 гпдина
(„Службен весник на Република Македпнија“бр.32/2009).
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Сп пглед на тпа щтп временскипт перипд на важеое на
псппрената пдлука изминал, нп истипт се ущте егзистира вп
правнипт ппредпк, какп акт дпнесен врз пснпва на Закпн кпјщтп
престанал да важи, псппрената пдлука нема свпј закпнски пснпв
и не мпже да егзистира вп правнипт ппредпк, пд кпи пришини
таа не е вп спгласнпст сп шлен 8 став 1 алинеја 3, шлен 51, шлен
52, шлен 68 став 1 алинеја 2, шлен 91 алинеја 1, шлен 110 алинеја 1
и шлен 112 ставпви 1 и 3 пд Уставпт на Република Северна
Македпнија и закпнските пдредби на кпи се ппвикува ппднпсителпт на иницијативата.

9. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.120/2019 пд 23 септември 2020 гпдина, гп укина шленпт 52 пд Кплективнипт дпгпвпр за рабптниците вп
Јавнптп претпријатие за стппанисуваое сп щуми „Македпнски щуми“ (пп
нпвп ЈП „Наципнални щуми“) ПО-Скппје, склушен ппмеду Синдикатпт на
рабптниците пд щумарствптп и дрвната индустрија на Република Македпнија и Управнипт пдбпр на ЈП „Македпнски щуми“, (бр.02-468/1 пд
06.02.2006, 02-202/4 пд 25.01.2007, бр.02-243/3 пд 09.02.2009, бр.021126/4 пд 13.07.2009, бр.02-864/2 пд 30.06.2011, бр.02-907/1 пд 03.09.2014
и бр.02-675/1 пд 26.08.2019).
Уредуваоетп вп псппрената пдредба пд Кплективнипт дпгпвпр
директпрпт еднащ месешнп да ја утврдува вреднпста на бпдпт
на целпкупната плата не е вп спгласнпст сп шленпт 37-ц пд
Закпнпт за јавните претпријатија кпјщтп предвидува
вреднпста на бпдпт да ја ппределува директпрпт и тпа самп пп
пднпс на пснпвната плата. Осппрената пдредба не е вп
спгласнпст и сп шлен 88 став 3 пд Закпнпт за административните службеници кпјщтп предвидува вреднпста на бпдпт за
пресметуваое на платите на јавните службеници да се
утврдува секпја гпдина сп пдлука на пснпвашпт кпја, а не да се
утврдува еднащ вп месецпт, какп щтп предвидува псппрената
пдредба.

10. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.146/2019 пд 9 декември 2020 гпдина, ги укина ставпвите 2 и 3 пд шленпт 25 пд Упатствптп за нашинпт на
пднесуваое и медусебните пднпси на пплициските службеници
(„Службен весник на Република Македпнија“ бр. 65/2007 и 133/2016).
Обврската на пплициските службеници преку кпјащтп се прави
еден вид на пгранишуваое на слпбпдата на движеое какп
уставнп загарантиранп правп, мпже да има свпе легитимнп
пправдуваое ппради видпт на рабптите кпи ги изврщуваат
пплициските службеници, а се пднесуваат на безбеднпста какп
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на државата, така и на граданите. Медутпа, пва пгранишуваое
треба да е предвиденп сп закпн, пд каде щтп прпизлегува
заклушпкпт дека вп слушајпт станува збпр за пдредби пд
предметнптп упатствп кпищтп не се вп спгласнпст сп
Уставпт.
Сп ваквп нпрмираое на псппрените пдредби пд предметнптп
упатствп, дпнпсителпт на актпт гп пгранишува уставнп
загарантиранптп правп на напущтаое на теритпријата на
Републиката, пднпснп слпбпдата на движеое на пваа
категприја на градани-врабптени вп Министерствптп, сп
статус на пплициски службеници, за щтп нема уставна, ниту
закпнска пснпванпст щтп ги прави псппрените пдредби
спрптивни и на шлен 8 став 1 алинеја 1 и шлен 27 став 2 пд
Уставпт.

Б.) Уредби сп закпнска сила
11. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.44/2020 и У.бр.50/2020 пд 12 мај
2020 гпдина, ги ппнищти: Уредбата сп закпнска сила за ппределуваое на
висината на платата на избраните, именуваните и назнашените лица вп
јавнипт сектпр за време на впнредна спстпјба, дпнесена пд Владата на
Република Северна Македпнија, брпј 44-2867/1 пд 9 април 2020 гпдина,
(„Службен весник на Република Северна Македпнија” брпј 97/2020), и
Уредбата сп закпнска сила за дoпплнуваое на Уредбата сп закпнска сила
за ппределуваое на висината на платата на избраните, именуваните и
назнашените лица вп јавнипт сектпр за време на впнредна спстпјба,
дпнесена пд Владата на Република Северна Македпнија, брпј 44-3091/1 пд
13 април 2020 гпдина („Службен весник на Република Северна Македпнија” брпј 100/2020).
Определуваоетп на висината на платата на наведените лица
вп псппрената уредба, стпренп сп псппренипт акт на Владата и
негпвптп дппплнуваое, а кпи се пднесуваат на исплата на
минимална плата вп изнпс пд 14.500,00 денари, за времетраеоетп на впнредната спстпјба, нема правен легитимитет,
затпа щтп не напда правна пснпва ниту вп Уставпт, ниту вп
закпн, сп щтп пснпванп се ппстави пращаоетп за уставната
издржанпст на псппрената уредба сп закпнска сила сп нејзинптп
дппплнуваое. Именп, Судпт пцени дека вп време на впнредна
спстпјба не мпже да има пгранишуваое на правптп на
зарабптувашка бидејќи истпвременп сп ваквптп пгранишуваое
се навлегува и вп правптп на сппственпст и мерката дпнесена
сп псппрената уредба не е сппдветна и прпппрципнална на
целта кпја щтп сака да се ппстигне и дпнесуваоетп на истата
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не е неппхпднп пправданп вп даденипв мпмент, ниту пак
претставува ппщтпкризна мерка.
Разлишнптп ппстапуваое сп градани кпи се вп иста правна
ситуација и пплпжба, имплицира истпвременп и дискриминатпрскп ппстапуваое пп пснпв на ппщтествен статус ппд кпј
се ппдразбира и прпфесипналнипт статус на граданинптврабптен, щтп е спрптивнп на шленпт 9 и шленпт 54 пд
Уставпт. Ова, пд пришина щтп сп псппрените акти е ппфатена
самп пдредена група на градани. Ваквата ппределба на
дпнпсителпт на актпт, пднпснп ваквптп уредуваое знаши
ппвреда на Уставпт щтп упатува на ппстпеое на
дискриминација на граданите щтп е спрптивнп на сите
закпнски прпписи, какп и медунарпдни дпгпвпри ратификувани и
прифатени какп дел пд внатрещнипт правен ппредпк.

12. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.49/2020 пд 12 мај 2020 гпдина, ги
ппнищти: Уредбата сп закпнска сила за пгранишуваое на исплата на
дпдатпци и надпместпци на плата за врабптените вп јавнипт сектпр за
време на впнредна спстпјба, дпнесена пд Владата на Република Северна
Македпнија, брпј 44-2865/1 пд 7 април 2020 гпдина („Службен весник на
Република Северна Македпнија” брпј 94/2020); Уредбата сп закпнска сила
за дппплнуваое на Уредбата сп закпнска сила за пгранишуваое на исплата
на дпдатпци и надпместпци на плата за врабптените вп јавнипт сектпр за
време на впнредна спстпјба, дпнесена пд Владата на Република Северна
Македпнија, брпј 44-2865/2 пд 9 април 2020 гпдина („Службен весник на
Република Северна Македпнија” брпј 97/2020); Уредбата сп закпнска сила
за дппплнуваое на Уредбата сп закпнска сила за пгранишуваое на исплата
на дпдатпци и надпместпци на плата за врабптените вп јавнипт сектпр за
време на впнредна спстпјба, дпнесена пд Владата на Република Северна
Македпнија, брпј 44-3182/1 пд 16 април 2020 гпдина („Службен весник на
Република Северна Македпнија” брпј 103/2020) и Уредбата сп закпнска
сила за дппплнуваое на Уредбата сп закпнска сила за пгранишуваое на
исплата на дпдатпци и надпместпци на плата за врабптените вп јавнипт
сектпр за време на впнредна спстпјба, дпнесена пд Владата на Република
Северна Македпнија, брпј 44-3198/1 пд 24 април 2020 гпдина („Службен
весник на Република Северна Македпнија” брпј 108/2020).
Уредбата сп закпнска сила за пгранишуваое на исплата на
дпдатпци и надпместпци на плата за врабптените вп јавнипт
сектпр за време на впнредна спстпјба, дпнесена пд Владата на
Република Северна Македпнија и нејзините дппплнуваоа, не е вп
спгласнпст сп шлен 8 став 1 алинеите 1, 3 и 4, шленпт 9, шленпт
32 и шленпт 54 пд Уставпт.
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Вп кпнкретнипт слушај, разлишнптп ппстапуваое сп градани кпи
се вп иста правна ситуација и пплпжба, а кпе се спгледува вп
пневпзмпжуваое на дел пд врабптените пд јавнипт сектпр да
ги пстварат правата кпищтп прпизлегуваат пд рабптен пднпс,
затпа щтп свпите рабптни пбврски за време на впнредната
спстпјба, не ги изврщуваат вп институциите ппфатени сп
шленпт 3 пд предметната уредба сп закпнска сила и нејзините
дппплнуваоа, туку свпите рабптни пбврски за време на
траеоетп на впнредната спстпјба ги врщат вп пстанатите
институции на јавната власт (државна и лпкална), имплицира и
дискриминатпрскп ппстапуваое пп пснпв на ппщтествен
статус ппд кпј се ппдразбира и прпфесипналнипт статус на
граданинпт-врабптен, щтп е спрптивнп на шлен 54 став 3 пд
Уставпт и шленпт 14 пд Еврппската кпнвенција за защтита на
шпвекпвите права.

13. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.45/2020 пд 14 мај 2020 гпдина, ја
ппнищти Уредбата сп закпнска сила за јавнппбвинителските службеници,
истражителите и другите врабптени вп Јавнптп пбвинителствп за гпнеое
на кривишни дела ппврзани и кпи прпизлегуваат пд спдржината на
непвластенп следеое на кпмуникациите и за финансираое на Јавнптп
пбвинителствп за гпнеое на кривишни дела ппврзани и кпи прпизлегуваат пд спдржината на непвластенп следеое на кпмуникациите за
време на впнредната спстпјба, дпнесена пд Владата на Република
Северна Македпнија на 2 и 30 април 2020 гпдина („Службен весник на
Република Северна Македпнија“ бр.90/20 и 112/2020).
Уредбите сп закпнска сила дпнесени пд Владата на Републиката
вп слушај на впнредна спстпјба, нашелнп, мпраат да бидат вп
спгласнпст сп пришината ппради кпја е утврденп ппстпеое на
впнредна спстпјба, не смеат да излегуваат надвпр пд
пришината за впнредната спстпјба и да навлегуваат вп другите
правнпуредени пднпси и траат самп дп заврщуваоетп на
впнредната спстпјба. Вп кпнкретнипт слушај, материјата
ппфатена сп псппрената уредба не се пднесува на пришината за
утврдуваоетп на ппстпеое впнредна спстпјба ппределена вп
Одлуката на претседателпт на Републиката, тпа е „защтита
и справуваое сп ппследиците пд щиреоетп на Кпрпнавируспт
COVID 19“, излегува надвпр пд наведената пришина за
впнредната спстпјба и не заврщува сп заврщуваоетп на
впнредната спстпјба. Ппради тпа, Судпт утврди дека
псппрената уредба не е вп спгласнпст сп Уставпт.
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14. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.56/2020 пд 3 јуни 2020 гпдина, гп

ппнищти шленпт 3 пд Уредбата сп закпнска сила за рпкпвите вп судските
ппстапки за време на впнредната спстпјба и ппстапуваоетп на судпвите и
јавните пбвинителства („Службен весник на Република Северна Македпнија“ бр.84/2020, 89/2020).
Сп псппренипт шлен 3 пд Уредбата, се регулира материја кпја
веќе е уредена вп ппстпешка закпнска регулатива, пднпснп
настаната е спстпјба на двпјствп на примена на разлишни
прпписи пп пднпс на истп фактишкп пращаое, пднпснп не е
предвидена пкплнпста сп влегуваоетп вп сила на истата да
престанат да важат пдредбите пд актпт сп кпјщтп е
регулиранп истптп пращаое, щтп дпведува дп правна
несигурнпст и двпјнп уредуваое на иста материја щтп е
спрптивнп на нашелптп на владееое на правптп утврденп сп
Уставпт.
Вп кпнкретнипт слушај сп Уредбата, Владата директнп
навлегла вп надлежнпстите на Судскипт спвет, прпдплжувајќи
им гп мандатпт на судиите-ппрптници вп услпви кпга Судскипт
спвет непрешенп мпже да изврщи избпр на нпви судииппрптници на местптп на пние на кпи им заврщил мандатпт за
време на впнредната спстпјба. Истп така, Владата какп
дпнпсител на Уредбата сп закпнска сила, пднпснп сп уредената
материја вп псппренипт шлен 3, всущнпст вметнува ущте една
категприја на нпсители на јавни функции, на кпи им се
прпдплжува мандатпт за време на впнредната спстпјба, вп
слушајпв судии-ппрптници, сп щтп излегува надвпр пд рамките
утврдени вп шленпт 128 пд Уставпт.
15. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.84/2020 пд 24 јуни 2020 гпдина, ја

ппнищти Уредбата сп закпнска сила за примена на Закпнпт за данпшната
ппстапка за време на впнредна спстпјба („Службен весник на Република
Северна Македпнија“ бр.79/2020).
Осппрената уредба дп пдредена мерка гп суспендира Закпнпт за
данпшната ппстапка и се предвидуваат рещенија кпи се
спрптивни на пвпј закпн щтп не е вп рамките на закпнската
дефиниција за уредбите сп закпнска сила, истата не мпже да
ппстпјува вп правнипт прпмет пд пришина щтп пвие пращаоа
се регулирани сп пдредби вп веќе важешки закпн.
16. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.141/2020 пд 24 јуни 2020 гпдина, ја
ппнищти Уредбата сп закпнска сила за пгранишуваое на правптп на исплата на
паришните паущали и паришните надпместпци на претседателите и шленпвите
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на пдбприте на директпри, претседателите и шленпвите на управни и надзпрни
пдбпри, претседатели и шленпви на кпмисии, рабптни групи и спветпдавни и
експертски тела фпрмирани пд државната и лпкалната власт и претседателите
и шленпвите на спветите на единиците на лпкалната сампуправа за време на
впнредната спстпјба („Службен весник на Република Северна Македпнија“ брпј
94/2020).
Сп дпнесуваоетп на псппрената уредба сп закпнска сила сп кпја
се пгранишува правптп на исплата на паришни паущали и
паришни надпместпци на лицата ппфатени сп Уредбата,
Владата излегува надвпр пд пвластуваоетп кпещтп гп има
спгласнп шленпт 126 пд Уставпт. Станува збпр за мерка
кпјащтп има легитимна цел и ппщтествена пправданпст,
медутпа се дпведува дп пращаое нејзината прпппрципналнпст
затпа щтп пва пгранишуваое на правптп на исплата на
паришните паущали и паришните надпместпци е предвиденп да
трае дп 31 декември 2020 гпдина.
17. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.154/2020 пд 8 јули 2020 гпдина, ја

ппнищти Уредбата сп закпнска сила за исплата на паришен надпмест за
лица ангажирани сп дпгпвпр на делп вп прганите на државната власт,
регулатпрните тела, агенции, државни кпмисии, правните лица вп
целпсна сппственпст на државата, единиците на лпкалната сампуправа и
Градпт Скппје и правните лица пснпвани пд единиците на лпкалната
сампуправа и Градпт Скппје за време на впнредна спстпјба („Службен
весник на Република Северна Македпнија“ бр.102/2020).
Дел пд лицата кпи се ппфатени сп псппрената уредба
изврщуваат ппределена рабпта и вп предвиденипт перипд вп кпј
им се пгранишува правптп на исплата на паришен надпместпк
пднпснп не самп дпдека трае впнредната спстпјба, туку
заклушнп сп 31 декември 2020 гпдина щтп е прекумернп и
непрпппрципналнп на целта кпјащтп треба да се ппстигне.
Именп, ваквптп нпрмираое на пдредбите пд Уредбата сп
закпнска сила, истата ја прави спрптивна на шлен 126 став 2 пд
Уставпт сппред кпј пвластуваоетп на Владата да дпнесува
уредби сп закпнска сила трае дп заврщуваоетп на впнредната
спстпјба, за щтп пдлушува Спбраниетп.
Сп ваквптп нпрмираое, вп кпнкретнипт слушај се пгранишуваат
правата на ангажираните лица сп дпгпвпр на делп вп прганите
на државната власт, регулатпрните тела, агенциите,
државните кпмисии, правните лица вп целпсна сппственпст на
државата, единиците на лпкалната сампуправа и Градпт Скппје
и правните лица пснпвани пд единиците на лпкалната
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сампуправа и Градпт Скппје, кпи сп денпт на влегуваоетп вп
сила на пваа уредба сп закпнска сила се евидентирани какп
пријавени врабптени лица вп Агенцијата за врабптуваое на
Република Северна Македпнија, а кпи се пднесуваат на
пгранишуваое на исплатата на паришнипт надпмест, наспрема
ангажираните лица сп дпгпвпр на делп кпи сп денпт на
влегуваоетп вп сила на пваа уредба сп закпнска сила се
евидентирани какп пријавени врабптени лица вп Агенцијата за
врабптуваое на Република Северна Македпнија, сп щтп истата
нема правен легитимитет, затпа щтп не напда правна пснпва
вп Уставпт, бидејќи пдредбата е нејасна, недпвплнп дефинирана
и ппределива така щтп вп птсуствп на прецизни и јасни
критериуми гп дпведува вп пращаое нашелптп на владееое на
правптп пд шлен 8 став 1 алинеја 3 пд Уставпт, какп и правната
сигурнпст на граданите вп пднпс на пстваруваоетп на нивните
слпбпди и права, загарантирани сп Уставпт.

18. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.201/2020 пд 23 септември 2020
гпдина, гп ппнищти шленпт 3 пд Уредбата сп закпнска сила за изменуваое
и дппплнуваое на Уредбата сп закпнска сила за примена на Закпнпт за
виспкптп пбразпвание за време на впнредна спстпјба, дпнесена пд
Владата на Република Северна Македпнија, брпј 44-5004/1 пд 5 јуни 2020
гпдина („Службен весник на Република Северна Македпнија” бр. 149/
2020).
Уредбата сп закпнска сила за изменуваое и дппплнуваое на
Уредбата сп закпнска сила за примена на Закпнпт за виспкптп
пбразпвание за време на впнредна спстпјба („Службен весник на
Република Северна Македпнија” брпј 149/2020) не е вп
спгласнпст сп пдредбите пд шлен 8 став 1 алинеја 3 и шлен 46 пд
Уставпт, какп и сп пдредбите пд шлен 9 став 1 тпшка 4 пд
Закпнпт за виспкптп пбразпвание.
Именп, псппренипт шлен 3 на Уредбата ппфаќа спдржини
кпищтп ппради нивната нејаснпст и непрецизнпст, имплицираат правна несигурнпст за граданите, спрптивнп на принциппт на владееоетп на правптп. Сппред Судпт, наведената
фпрмулација не дава јасна претстава вп пднпс на тпа дп каде и
дп кпга ќе се прптега мируваоетп на прпцедурите за избпр на
ракпвпдни пргани вп виспкппбразпвните устанпви, а впеднп и
прппищуваоетп вп ставпвите 4 и 5 на шленпт 5 пд
предметната уредба сп закпнска сила, не дава јасна претстава
вп пднпс на прпдплжуваоетп на ппстапките или птппшнуваоетп на ппстапките, без кпнкретнп прецизираое кпи се тие
пгранишуваоа утврдени сп закпн кпищтп треба да престанат,
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за да мпже да прпдплжат заппшнатите ппстапки за избпр на
ракпвпдни пргани ставени вп мируваое, какп и да птппшнат
ппстапките за избпр на пргани и тела вп виспкппбразпвната
устанпва, сп щтп се загрпзува уставнипт принцип на владееое
на правптп.

19. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.209/2020 пд 23 септември 2020
гпдина, ја ппнищти Уредбата сп закпнска сила за дппплнуваое на Уредбата сп
закпнска сила за примена на Закпнпт за градежнп земјищте за време на
впнредна спстпјба, бр.44-5217/1 пд 9 јуни 2020 гпдина („Службен весник на
Република Северна Македпнија“ бр.154/2020).
Задираоетп сп правна регулатива преку уредби сп закпнска сила
вп правата и пбврските на закупците на градежнп земјищте,
какп и вп пвластуваоата, а вп услпви на ппщта пандемија вп
кпја се напдаат граданите и на теритпријата на Република
Северна Македпнија, би мпжелп да има пснпв дпкплку ппстпи
сразмернпст и ппврзанпст на мерките за пгранишуваое сп
настанатата спстпјба заради ппстигнуваое на ппставените
здравствени цели за запираое на щиреое на епидемијата.
Оттука, вп услпви на ппстпеое на заразна бплест и ппстпеое
на ппщтата ппаснпст за зараза на населениетп, генералнп
мерките сп уредбите сп закпнска сила треба да се пднесуваат
на пгранишуваоа на права и пбврски кпищтп се неппхпдни за
защтита на јавнипт интерес, щтп не е слушај сп псппрената
уредба и истата не е вп спгласнпст сп Уставпт и тпа сп шлен 8
став 1 алинеја 3, какп и сп шлен 15 став 1 пд Еврппската
кпнвенција за защтита на шпвекпвите права.

20. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.217/2020 пд 7 пктпмври 2020 гпдина, ја ппнищти Уредбата сп закпнска сила за изменуваое и дппплнуваое
на Уредбата за примена на Закпнпт за аудип и аудипвизуелни
медиумски услуги за време на впнредна спстпјба, дпнесена пд Владата
на Република Северна Македпнија, брпј 44-6309/1 пд 22 јуни 2020 гпдина,
(„Службен весник на Република Северна Македпнија” брпј 169/2020).
Сп дпнесуваоетп на псппрената уредба Владата на Република
Северна Македпнија ги прешекприла, пднпснп ги надминала
свпите сп Устав предвидени пвластуваоа.
Именп, дпнесуваоетп на псппрената уредба сп закпнска сила не
претставува мерка кпјащтп има неппсреден ефект вп
справуваоетп сп ппследиците пд епидемијата и Владата
спгласнп пвластуваоата предвидени вп шленпвите 125 и 126 пд
Уставпт треба да дпнесува уредби сп закпнска сила самп и
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исклушивп сп цел справуваое сп пришинителпт и ппследиците пд
впнредната спстпјба предизвикана пд присуствптп на
кпрпнавируспт - COVID-19, а не и уредби сп кпи се уредуваат
медиумските услуги кпищтп сега ги уредува Владата сп
псппрената пдредба и кпищтп сппред Судпт немаат дппирни
тпшки сп впнредната спстпјба.

2.

РЕШЕНИЈА ЗА НЕППВЕДУВАОЕ ППСТАПКА

Вп текпт на 2020 гпдина Уставнипт суд сп рещение за неппведуваое
ппстапка за пценуваое на уставнпста на закпни, пднпснп уставнпста и
закпнитпста на ппдзакпнски акти заврщи 134 предмети.
Од пвие предмети, какп ппкарактеристишни ги издвпјуваме
следниве:
1. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.104/2019 пд 15 јануари 2020
гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шлен 104 став 5
пд Кривишнипт закпник („Службен весник на Република Македпнија“ брпј
37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006,
7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011, 185/2011, 142/2012, 166/
2012, 55/2013, 82/2013, 14/2014, 27/2014, 28/2014, 115/2014, 132/2014,
160/2014, 199/2014, 196/2015, 226/2015 и 97/2017).
Сп предвидуваоетп вп псппрената пдредба дека ппвеќе псуди на
истп лице мпжат да се брищат пд казнената евиденција самп
истпвременп и тпа акп ппстпјат услпви за брищеое на секпја пд
тие псуди, не се ппвредуваат темелните вреднпсти на
уставнипт ппредпк предвидени вп шлен 8 став 1 алинеи 1, 3, 4 и
11 пд Уставпт, пднпснп не се ппвредува темелната вреднпст на
владееоетп на правптп ниту ппделбата на власта на
закпнпдавна, изврщна и судска, пд пришина щтп станува збпр за
брищеое на псуди ex lege и се пднесува на истп лице псуденп сп
ппвеќе судски пдлуки и Закпнпт изрешнп дефинира дека сите
судски пдлуки се брищат истпвременп дпкплку се испплнети
услпвите за брищеое на секпја ппединешна пдлука кпга ќе истеше
најдплгипт рпк неппхпден за испплнуваое на услпвпт за
истпвременп брищеое на псудите.
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2. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.1/2019 и У.бр.6/2019 пд 22 јануари
2020 гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на уставнпста
на Закпнпт за амнестија („Службен весник на Република Македпнија“ бр.
233/2018), вп целина.
Вп ситуација кпга Уставнипт суд веќе се прпизел и пценил дека
нема пснпви за ппведуваое на ппстапка за пценуваое на
уставнпста на шленпвите 1 и 2 пд Закпнпт за амнестија, сп кпи
се ппределува предметпт на амнестијата и ппстапката за
примена на Закпнпт, а препстанатите шленпви 3, 4 и 5 се вп
функција на ппераципнализација на шленпвите 1 и 2 пд Закпнпт и
неспмненп ја следат правната судбина на пвие два шлена,
бараоетп вп иницијативата за пценуваое на уставнпста на
целината на Закпнпт за амнестија, е непснпванп.

3. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.134/2019 пд 12 февруари 2020
гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шлен 16 алинеја
4 пд Закпнпт за прпсветната инспекција („Службен весник на Република
Македпнија‟ брпј 52/2005, 81/2008, 148/2009, 57/2010, 51/2011, 24/2013,
137/2013, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 145/2015, 30/2016 и 64/2018).
Сп разлишнптп регулираое на датумпт и времетп на дпнесуваое на гпдищната прпграма за рабпта на Инспектпратпт пд
страна на директпрпт на Државнипт прпсветен инспектпрат
вп псппренипт закпн не се спздава нејаснптија и правна
несигурнпст, не се ппвредува шлен 8 став 1 алинеја 3 пд Уставпт
кпјщтп се пднесува на владееоетп на правптп, имајќи вп
предвид и дека сп псппрената пдредба не е дпведена вп пращаое
правната сигурнпст какп елемент на владееоетп на правптп
вп правнипт ппредпк.
Ова пд пришина щтп сп псппрената пдредба пд шлен 16 алинеја 4
пд Закпнпт се утврдува самп крајнипт рпк дп кпј мпже најдпцна
да се дпнесе гпдищната прпграма за рабпта на Инспектпратпт
сп щтп не се дпведува вп пращаое рабптеоетп на директпрпт
за ажурнп и навременп дпнесуваое на Прпграмата вп рпкпт дп
10 декември имајќи вп предвид дека дпнесуваоетп на ваквата
прпграма е услпвенп и сп дпбиваое на спгласнпст пд Инспекцискипт спвет, сп щтп вп рамки на таа медусебна спрабптка
дпнесуваоетп на Прпграмата сп Закпнпт е ппределенп дека
треба да биде најдпцна вп текпт на месец декември вп
текпвната гпдина, пднпснп дп 31 декември вп текпвната
гпдина какп щтп е прецизнп уреденп сп псппренипт шлен 16
алинеја 4 пд Закпнпт за прпсветната инспекција.
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4. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.147/2019 и У.бр.155/2019 пд 4
март 2020 гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шлен
24 ставпви 3 и 5 и шлен 25 ставпви 1, 2 и 3 пд Закпнпт за пплиција
(“Службен весник на Република Македпнија” бр.114/2006, 6/2009, 145/
2012, 41/2014, 33/2015, 31/2016, 106/2016, 120/2016 и 211/2018).
Осппрените ставпви пд шленпвите 24 и 25 пд Закпнпт за
пплиција кпи се пднесуваат на избпрпт на кпмандирпт на
пплициската станица вп кпнкретна ппщтина, какп и негпвата
надлежнпст, се вп спгласнпст сп шлен 114 став 1 и шленпт 115
пд Уставпт, пднпснп Амандманпт XVII пд Уставпт.
Сп наведените уставни нпрми се гарантира правптп на лпкална
сампуправа на граданите, при щтп јавната служба и јавната
безбеднпст и безбеднпста на сппбраќајпт на патищтата не се
наведени вп пбластите за кпие се надлежни единиците на
лпкалната сампуправа щтп знаши дека за истите закпнпдавецпт ја уредува нивната прганизација и надлежнпст щтп е вп
спгласнпст сп наведените уставни нпрми. Оттука, спсема
легитимен и уставен е нашинпт на избпр на кпмандирпт вп
кпнкретна пплициска станица, какп и нашинпт и ппставенпста
на негпвата прганизиранпст, надлежнпст и функципнираое,
кпищтп се предвидени вп псппрените ставпви пд Закпнпт за
пплиција.

5. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.114/2019 пд 11 март 2020 гпдина,
не ппведе ппстапка за пценуваое уставнпста на шлен 68 став 3 пд Закпнпт
за нптаријатпт („Службен весник на Република Македпнија‟ бр. 72/2016,
142/2016 и 233/2018).
Ушествптп на граданите вп намируваое на јавните расхпди,
Уставпт препущтил да гп уреди закпнпдавецпт сп закпн, па
така закпнпдавецпт спгласнп пвластуваоетп пд шлен 68 став 1
алинеја 3 пд Уставпт, вп кпнкретнипт слушај уредил дека
граданите кпи не платиле за услугите наведени вп псппренипт
шлен 68 став 3 пд Закпнпт, нп дп ппределените изнпси вп
фактурите, преку непбврзуваоетп на дпверителите кпи
ппбаруваат пари пд граданите за неплатените услуги кпищтп
им ги исппрашале, да не плаќаат судски такси пред нптар дп
наведените неплатени изнпси, сп щтп вп сущтина граданите се
пслпбпдуваат пд ушествптп вп намируваоетп на јавните
расхпди дп утврдените изнпси. Оттука, псппренипт шлен 68
став 3 пд Закпнпт за нптаријатпт не е вп неспгласнпст сп шлен
8 став 1 алинеја 3 и шлен 9 став 2 пд Уставпт.
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6. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.112/2019 пд 24 јуни 2020 гпдина,
не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шлен 10 став 1 алинеја
2, шлен 14 став 1 алинеја 2 и шлен 67 став 1 алинеја 2 пд Закпнпт за
Агенција за наципнална безбеднпст (“Службен весник на Република
Северна Македпнија“ бр. 108/2019).
Прппищуваоетп на ппсебнипт услпв за именуваое на директпр
и заменик-директпр на Агенцијата какп и за врабптуваое вп
истата, се пднесува на сите градани без пгранишуваое, пднпснп
секпј кпј гп испплнува прппищанипт услпв, му е дпстапна
ппзицијата директпр или заменик-директпр какп и врабптен вп
Агенцијата, какп за кандидатите кпи не се именуваат пднпснп
врабптуваат пд редпвите на Агенцијата така и за кандидатите кпи прпизлегуваат пд Агенцијата пднпснп се преземени пд
Управата за безбеднпст и кпнтраразузнаваое вп Министерствптп за внатрещни рабпти. Дпстапнпста на секпму ппд
еднакви услпви на секпе рабптнп местп и функција знаши самп
пптврда и дпследнпст вп практишна примена, пднпснп реализација на уставнптп нашелп за еднаквпста на сите градани вп
правата и дплжнпстите без пглед на наципналнпста, расата,
пплпт, верписппвеста, пплитишкптп уверуваое и другите
ппщтествени функции.

7. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.152/2019 пд 1 јули 2020 гпдина, не
ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шлен 20-а став 5 пд Закпнпт за врабптените вп јавнипт сектпр („Службен весник на Република
Македпнија“ бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македпнија“ бр.143/2019 и 14/2020).
Сп ппределбата на закпнпдавецпт пд псппренипт шлен пд
Закпнпт за врабптените институциите пд јавнипт сектпр да
имаат пбврска при распределбата на брпјпт на планираните
нпви врабптуваоа пп припаднпст на заедниците да се ракпвпдат пд ппдатпците пд ппследнп спрпведенипт пппис на населениетп на Република Македпнија за единицата на лпкалната
сампуправа вп кпја е сместена таа институција не се ппвредуваат уставните пдредби. Напрптив, вп псппрената закпнска
пдредба при планираое на идните врабптуваоа е вграден
механизам за сппдветната и правишна застапенпст на граданите кпи припадаат на сите заедници вп прганите на државната власт и другите јавни институции на сите нивпа какп
темелна вреднпсти на уставнипт ппредпк пд каде не се спздава
дискриминација пп пснпв на наципнална припаднпст и истата е
вп спгласнпст сп шлен 9 пд Уставпт и Амандманпт VI на
Уставпт.
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8. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.106/2019 пд 23 септември 2020
гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шлен 7 став 4 пд
Избпрнипт закпник („Службен весник на Република Македпнија“ брoj 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, 208/
2018, 27/2019, „Службен весник на Република Северна Македпнија” брпј
98/2019 и 42/2020).
Сп уредуваоетп на шлен 7 став 4 пд Избпрнипт закпник сппред
кпе, кандидатите за шлен на спвет и градпнашалник на
кпнкретна ппщтина треба да бидат жители на таа ппщтина,
пднпснп сп ппстпјанп живеалищте вп ппщтината каде се врщи
избпрпт, не се пгранишува правптп на граданите пд шленпт 23
пд Уставпт да ушествуваат вп врщеоетп на јавни функции,
бидејќи секпј граданин жител на кпнкретна ппщтина има правп
пд свпите спградани – жители на ппщтината, дпкплку се
кандидира, а сп цел да ги претставува интересите на свпите
спградани да биде биран за врщеое на функциите вп прганите
на лпкалната сампуправа.

9. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.20/2020 пд 7 пктпмври 2020
гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шлен 10 став 3
пд Закпнпт за наставниците и струшните спрабптници вп пснпвните и
средните ушилищта („Службен весник на Република Северна Македпнија“
бр.161/2019).
Закпнпдавецпт има уставнп пвластуваое сп закпн да ги уредува
пращаоата пд рабптен пднпс кпи и вп слушајпв сп псппрената
закпнска пдредба се уредува ппстапуваоетп за вреднуваое на
кандидати пд јавен пглас за заснпваое на рабптен пднпс какп
наставници вп пснпвни и средни ушилищта, кпе еднаквп се
пднесува за сите кпи се вп иста ситуација щтп не имплицира
нееднакпв третман на кандидатите пд јавнипт пглас.

10. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.97/2019 пд 9 декември 2020
гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шленпвите 22 и
23 пд Закпнпт за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за задплжителнп капиталнп финансиранп пензискп псигуруваое („Службен весник
на Република Македпнија” брпј 245/2018).

31

Престануваое или прпдплжуваое на шленствптп на категприи
затекнати шленпви вп втприпт пензиски стплб, пп стапуваоетп вп примена на критериумпт „впзраст на псигуреникпт”
на 01.01.2019 гпдина, уреденп сп шленпвите 22 и 23 пд Закпнпт за
задплжителнп капиталнп финансиранп пензискп псигуруваое
(„Службен весник на Република Македпнија” брпј 245/2018), не е
вп спрптивнпст сп шлен 8 став 1 алинеите 1, 3 и 6, шленпт 9,
шленпт 29, шленпт 30, шленпт 34, шленпт 35, шленпт 51 и шлен 52
став 4 пд Уставпт.
Станува збпр за препдни пдредби пд предметнипт закпн, сп
кпищтп закпнпдавецпт прппищувајќи гп нпвипт критериум
„впзраст на псигуреникпт” за ппстпјнптп шленствп вп втприпт
пензиски стплб, пднпснп за затекнатите шленпви на 01.01.2019
гпдина кпга заппшна да се применува нпвипт критериум
„впзраст на псигуреникпт”, уредува престануваое или прпдплжуваое на шленствп вп втприпт пензиски стплб на ппстпјнптп шленствп, кпищтп пред измените на Закпнпт станале
шленпви вп втприпт пензиски стплб сппред критериумпт на
првп врабптуваое, а пснпва за пва уредуваое се направените
анализи кпищтп ппкажале дека прпдплжуваоетп на шленствптп вп втприпт пензиски стплб за рпдените пред 1 јануари
1967 гпдина, нема да биде ппвплнп.

11. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.143/2019 пд 16 декември 2020 не
ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шлен 18 став 2 пд Закпнпт
за експрппријација („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 95/
2012, 131/2012, 24/2013, 27/2014, 104/2015, 192/2015, 23/2016 и 178/
2016).
Закпнпт за експрппријација, истп какп и Уставпт, утврдува
дека вп слушај на експрппријација, мпра да ппстпи јавен интерес
утврден сп закпн, дека за експрпприраната недвижнпст припада
правишен надпместпк кпјщтп не мпже да биде ппнизпк пд
пазарната вреднпст на недвижнпста, а дека прпцената на
пазарната вреднпст на недвижнпста се врщи сппред
метпдплпгија, правила и стандарди прппищани сп Закпнпт за
прпцена. Притпа, Закпнпт за експрппријација ја прппищува
ппстапката за експрппријација вп кпја е предвидена и мпжнпст
за судска защтита. На тпј нашин не се ппвредува правната
защтита на сппственпста, слпбпдата на пазарпт и
претприемнищтвптп, ниту ппщтпприфатените нпрми на
медунарпднпстп правп, какп щтп се наведува вп иницијативата.
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12. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.184/2020 пд 16 декември 2020
гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шлен 113
ставпви 7 и 8 пд Закпнпт за Академијата за судии и јавни пбвинители
(„Службен весник на Република Македпнија“ бр.20/2015, 192/2015, 231/
2015 и 163/2018).
Вкупнипт брпј на слущатели на ппшетната пбука, се ппределува
врз пснпва на пдлуките на Судскипт спвет и Спветпт на
јавните пбвинители, земајќи гп предвид вкупнипт брпј на
слпбпдни места за судии и јавни пбвинители вп пснпвните
судпви и пснпвните јавни пбвинителства, знаши на целата
теритприја на Републиката, нп при приемпт на слущателите
за ппшетната пбука вп Академијата, не ппстпјат теритпријални пгранишуваоа, туку местата се ппщтп дпстапни за
сите апликанти щтп ги испплнуваат услпвите за слущатели на
ппшетната пбука, независнп на ппдрашјетп на кпј суд тие имаат
живеалищте.

13. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.40/2020 пд 8 и 15 април 2020
гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на Пдлуката за
распущтаое на Спбраниетп на Република Северна Македпнија, брпј 081421/1 пд 16.02.2020 гпдина, („Службен весник на Република Северна
Македпнија” брпј 43/2020).
Спгласнп уставната ппределба пд шлен 63 став 6 пд Уставпт на
Република Северна Македпнија, пратениците вп Спбраниетп
имаат правп да се изјаснат пп пращаоетп за распущтаое на
Спбраниетп, ппд услпв за тпа да се изјасни мнпзинствптп пд
вкупнипт брпј пратеници.

14. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.46/2020 пд 28 април 2020 гпдина,
не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста и закпнитпста на Уредбата
сп закпнска сила за примена на Закпнпт за бучетите за време на
впнредна спстпјба („Службен весник на Република Северна Македпнија“
бр.79/2020 пд 26.03.2020 гпдина).
Сп псппрената уредба се предвидуваат сппдветни рещенија вп
ппглед на пдредени пдредби пд Закпнпт за бучетите сп цел
надминуваое на кризата предизвикана пд пандемијата, а врз
пснпва на пдлуката за прпгласуваое на впндредна спстпјба, при
щтп Владата не ги надминува свпите надлежнпсти и не
излегува надвпр пд свпите уставни и закпнски пвластуваоа, сп
щтп нема ппвреда на шлен 8 алинеи 3 и 4, шлен 51 став 1, шлен 68
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став 1 алинеја 5, шлен 88 став 2 и шлен 126 став 1 пд Уставпт,
какп и на шленпт 35 пд Закпнпт за Владата на Република
Македпнија и шлен 33 став 7 пд Закпнпт за бучетите.

15. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.55/2020 пд 12 мај 2020 гпдина, не
ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на Пдлуката за утврдуваое
на ппстпеое на впнредна спстпјба („Службен весник на Република
Северна Македпнија“ бр.104/2020).
Уставпт не пгранишува, ниту тпа е мпжнп, кплку пати ќе биде
прпгласена впнредна спстпјба, дпкплку надлежните пргани –
Спбраниетп или претседателпт на Републиката, прпценат
дека се испплнети услпвите и пптребата за нејзинп
прпгласуваое.

16. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.145/2020 пд 20 мај 2020 гпдина,
не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на Уредбата сп закпнска
сила за примена на Закпнпт за јавнппбвинителска служба за време на
впнредна спстпјба („Службен весник на Република Северна Македпнија“ бр.
95/2020).
Сп псппрената уредба дпнесена вп услпви на впнредна спстпјба
не се пгранишувааат слпбпдите и правата на врабптените вп
јавнппбвинителската служба и сп неа не се врщи дискриминација пп пснпв на ппл, раса, бпја на кпжа, јазик, вера,
наципналнп или спцијалнп пптеклп, имптна или ппщтествена
пплпжба.
Ова пд пришина щтп вп псппрената уредба се уредуваат права
за кпристеое на неискпристенипт дел пд гпдищнипт пдмпр на
разлишни групи на субјекти кпи не се вп иста фактишка спстпјба,
именп пд една страна се напдаат врабптените вп јавнппбвинителската служба кпи се рабптнп ангажирани за времетраеое
на мерките за защтита пд щиреое и превенција пд кпрпнавирус
COVID – 19, при щтп неискпристенипт дел пд гпдищнипт пдмпр
пд календарската 2019 гпдина мпже да гп искпристат дп 31 мај
2020 гпдина, спгласнп пптребите на рабптнипт прпцес и врз
пснпва на пдпбрение на јавен пбвинител на сппдветнптп јавнп
пбвинителствп. Од друга страна се напдаат пслпбпдените пд
изврщуваое на рабпта и рабптни задаши, спгласнп мерките за
защтита пд щиреое и превенција пд кпрпнавирус COVID – 19,
неискпристенипт дел пд гпдищнипт пдмпр пд календарската
2019 гпдина им се смета за искпристен.
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17. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.65/2020 пд 20 мај 2020 гпдина, не
ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на Уредбата сп закпнска
сила за примена на Закпнпт за јавните спбири за време на впнредна
спстпјба („Службен весник на Република Северна Македпнија“ бр.71/2020
пд 20.03.2020 гпдина).
Владата има уставен пснпв за пгранишуваое на правптп на
јавнп спбираое, кпещтп се спстпи вп забрана на пдржуваое на
јавни спбири спгласнп свпите пвластуваоа за време на впнредна
спстпјба. Целта на пваа мерка е защтита на јавнптп здравје на
граданите, шиищтп уставнп гарантирани права и слпбпди,
спгласнп шлен 54 став 2 пд Уставпт, мпжат да се пгранишат за
време на впена или впнредна спстпјба, без притпа да се прави
каква билп дискриминација на граданите пп билп кпј пснпв.
Уставпт дппущта привременп дерпгираое, пднпснп суспендираое на пстваруваоетп на уставнп загарантираните слпбпди
и права на шпвекпт и граданинпт, нп самп вп слушај на впнредните пкплнпсти щтп ппстпјат за време на впена и впнредна
спстпјба. Вп таа смисла и вп уставната пдредба пд шлен 21
став 2, се предвидува мпжнпст за време на впена и впнредна
спстпјба привременп да се забрани пдржуваое на мирнп
спбираое и изразуваое на јавен прптест, а тпа знаши дпдека
трае впнредната спстпјба.

18. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.73/2020 пд 27 мај 2020 гпдина, не
ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на Уредбата сп закпнска
сила за утврдуваое на задаши на Армијата на Република Северна
Македпнија за време на траеоетп на впнредната спстпјба („Службен
весник на Република Северна Македпнија“ бр.72/2020 пд 21.03.2020
гпдина).
Прппищуваоетп вп уредбата дека за време на траеоетп на
впнредната спстпјба за Армијата се ппределени ппсебни задаши
за ппддрщка на пплициските сили на Министерствптп за
внатрещни рабпти и за ппддрщка на единиците на лпкалната
сампуправа, прганите на државната управа или на други
државни институции на Република Северна Македпнија за време
на траеоетп на впнредната спстпјба, заради спрешуваое на
внесуваое, щиреое и справуваое сп кпрпнавирус COVID 19, има
свпе уставнп пправдуваое акп се земе предвид настанатата
ситуација кпјащтп, меду другптп, бара пбезбедуваое и надзпр
на гранишната линија на државната граница, кпнтрпла на влез
и излез на патните правци кпи впдат кпн населените места
преку впсппставуваое на мпбилни пунктпви и кпнтрплни тпшки
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вп репните за ангажираое, физишкп пбезбедуваое на витални
пбјекти кпищтп се пбезбедувани пд Министерствптп за
внатрещни рабпти и слишнп щтп вп крајна линија е наспшенп и
кпн защтита на теритпријалнипт интегритет на Република
Северна Македпнија, спгласнп шленпт 122 пд Уставпт.

19. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.195/2020 пд 8 јули 2020 гпдина,
не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на Уредбата сп закпнска
сила за финансиска ппддрщка на граданите и врабптените лица сп низпк
дпхпд, млади лица и здравствени рабптници преку издаваое на
дпмащна платежна картишка наменета за купуваое на македпнски
прпизвпди и услуги за врема на впнредна спстпјба („Службен весник на
Република Северна Македпнија“ бр.137/2020).
Сп псппрената уредба се уредуваат услпвите, нашинпт и
ппстапката на финансиска ппддрщка на граданите и врабптени
лица сп низпк дпхпд, млади лица на впзраст пд 16 дп 29 гпдини и
здравствените рабптници кпи ушествувале вп тестираое,
дијагнпстицираое и лекуваое на граданите забплени пд COVID 19, сп издаваое на платежна картишка наменета за купуваое
на македпнски прпизвпди и услуги пд Бучетпт на Република
Северна Македпнија, кпјащтп мпже да биде искпристена дп
31.07.2020 гпдина.
На пвпј нашин Владата пвпзмпжува финансиска ппддрщка вп
еднпкратен изнпс пд Бучетпт на Републиката за тпшнп ппределени категприи на градани, за кпи пценила дека тпа е нужнп и
пправданп вп дадената ситуација да бидат спцијалнп защтитени, а щтп е вп спгласнпст сп пдредбите на Уставпт сппред
кпи Републиката е спцијална држава, а хуманизмпт, спцијалната правда и сплидарнпста се темелни вреднпсти на уставнипт
ппредпк. Притпа, утврдени се јаснп ппределени критериуми за
пстварауваое на правптп пд Уредбата, а сетп вп зависнпст пд
екпнпмска мпќ на држават и вп спгласнпст сп шленпт 54 пд
Уставпт.

20. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.13/2019, У.бр.31/2019, У.бр.38/
2019 и У.бр.26/2020 пд 9 декември 2020 гпдина, не ппведе ппстапка за
пценуваое на уставнпста на Пдлукaта за прпгласуваое на Амандманите
XXXIII дп XXXVI на Уставпт на Република Македпнија („Службен весник на
Република Македпнија” бр. 6/2019).
Одлуката за пристапуваое кпн измена на Уставпт на Република
Македпнија дпнесена на 11 јануари 2019 гпдина самп ја
ппределува првата фаза пд ппстапката за измена на Уставпт 36

заппшнуваоетп на ппстапката за измена на Уставпт пп
предлпг, вп кпнкретнипт слушај, пд Владата на Република
Македпнија, нп таа ппстапка прпдплжува сп наредни три фази
(нацрт, јавна расправа и пдлука за измена) пд кпи зависи дали ќе
се изврщи измена на Уставпт или не и, акп се изврщи измена на
Уставпт, каква ќе биде спдржината на уставната измена.
Од наведените пришини, псппрената пдлука е вп спгласнпст сп
шлен 8 став 1 алинеи 3 и 11, шленпт 51, шленпт 52, шленпт 75,
шленпт 118, шленпт 119, шленпт 131, шленпт 133 и шленпт 134 пд
Уставпт на Република Македпнија.

*
*
*
При пценуваоетп на уставнпста и закпнитпста на Уредбите сп
закпнска сила дпнесени за време на впнредна спстпјба, Судпт гп зазема
следнипв став:
„Сп уредба сп закпнска сила, при ппстпеое на впнредна спстпјба,
Владата мпже да регулира ппинаку пдредени пращаоа кпищтп се уредени сп
важешки закпни, мпже да пдредува нпви рпкпви, мпже да ги менува
ппстпјните и да нпси нпви рещенија. Нп ваквите пвластуваоа не се
непгранишени. Именп, Уставпт има две уставни пгранишуваоа на
пвластуваоетп на Владата да нпси уредби сп закпнска сила.
Првптп е, уредбите да уредуваат неппхпдни мерки кпи се вп
функципнална врска сп директнп или индиректнп сппшуваое и надминуваое
на пришините и ппследиците пд впнредната спстпјба, сп впдеое сметка
мерките да имаат легитимна цел, ппщтествена пправданпст, да бидат
разумни и прпппрципнални вп светлп на щтп ппбрзп враќаое вп редпвна
спстпјба (сп щтп вп сущтина ќе бидат задпвплени шленпвите 125 и 126 пд
Уставпт).
Втпрптп пгранишуваое е уреденп вп шленпт 54 пд Уставпт, шие
задпвплуваое бара пгранишуваоетп на слпбпдите и правата вп впнредна
спстпјба да не мпже да биде дискриминатпрскп пп пснпв на ппл, раса, бпја на
кпжа, јазик, вера, наципналнп или спцијалнп пптеклп, имптна или
ппщтествена пплпжба. Вп впнредна спстпјба не мпже да се пгранишат
правптп на живпт, забраната на машеое, нешпвешкп и ппнижувашкп
ппстапуваое и казнуваое, правната пдреденпст на казнивите дела и
казните, какп и на слпбпдата на уверуваоетп, спвеста, мислата и
верписппвеста.“
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3.

БАРАОА ЗА ЗАШТИТА НА СЛПБПДИ И ПРАВА

Вп текпт на 2020 гпдина, дп Судпт беа ппднесени вкупнп 18 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
2020 гпдина, најгплем брпј се пднесуваа на защтита пд дискриминација
(пп пснпв на спцијална, наципнална припаднпст щтп ја ппдразбира и
етнишката припаднпст и пплитишка припаднпст), дпдека пстанатите на
защтита на слпбпдата на мислата и јавнптп изразуваое на мислата,
пплитишкптп здружуваое и дејствуваое.
Судпт вп текпт на 2020 гпдина, рещи 16 предмети за защтита на
слпбпдите и правата (пд кпи 6 се примени вп 2020 гпдина, 9 бараоа се
примени вп текпт 2019 гпдина, a еднп вп 2018 гпдина).
Рещените бараоа за защтита на слпбпдите и правата се пднесуваа
на защтита пд дискриминација врз пснпва на: пплитишка припаднпст,
спцијална припаднпст, расна и наципнална припаднпст щтп ја ппдразбира
и етнишката припаднпст, имптна и ппщтествена пплпжба; защтита на
слпбпдата на мислата и јавнптп изразуваое на мислата, уверуваоетп и
пплитишкптп здружуваое и дејствуваое и правп на сппственпст.
Од вкупнипт брпј рещени бараоа за защтита на слпбпдите и
правата, Судпт дпнесе щест пдлуки (пет пдлуки сп кпи се пдби бараоетп и
една пдлука сп кпја се утврди ппвреда), а десет беа птфрлени ппради
ппстпеое прпцесни прешки за пдлушуваое или ппради ненадлежнпст.
1. Пп предметпт У.бр.108/2019 пд 20 февруари 2020 гпдина за
защтита на слпбпдите и правата, Судпт дпнесе Одлука сп кпја се пдбива
бараоетп на ппднпсителпт бидејќи утврди дека не е стпрена дискриминација пп пснпв на наципнална припаднпст пд шлен 110 алинеја 3 пд
Уставпт на Република Северна Македпнија.
Oд страна на Оснпвнипт и Апелаципнипт суд не е стпрена
дискриминација пп пснпв на наципнална припаднпст на
ппднпсителите на бараоетп, пд пришина щтп пвие судпви
правилнп пцениле дека преземените мерки пд надлежните
пргани се заснпвани на закпн, тие не се прекумерни и
непрпппрципнални и не мпжат да се ппдведат над дпзвплените
пгранишуваоа предвидени сп закпн.
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2. Пп предметпт У.бр.2/2019 пд 4 март 2020 гпдина за защтита на
слпбпдите и правата, пп пдржана јавна расправа, Судпт дпнесе Одлука сп
кпја се пдбива бараоетп на ппднпсителите бидејќи утврди дека не е
стпрена дискриминација пп пснпв на наципналнптп пптеклп кпе ја
ппдразбира и етнишката припаднпст.
Сп пглед на тпа дека пред Судпт не се презентираа дпкази дека
тпкму дејствијата кпи щтп ги презелп службенптп лице на
гранишната пплиција на критишнипт ден, кпи резултирале сп
немпжнпст ппднпсителите да ја преминат границата и да ја
напущтат теритпријата на Република Македпнија на
гранишнипт премин Табанпвце, самп сп лишна карта без да
прилпжат и пптребна патна исправа, Судпт пцени дека вп
кпнкретнипв слушај, забраната за премин на државната
граница на ппднпсителите на бараоетп, не мпже да се смета
за слушај на дискриминација пп пснпв на расна и наципнална
припаднпст вп смисла на пснпвите пд шлен 110 алинеја 3 пд
Уставпт.

3. Пп предметпт У.бр.105/2019 пд 4 март 2020 гпдина за защтита на
слпбпдите и правата, Судпт дпнесе Одлука сп кпја се пдбива бараоетп на
ппднпсителпт бидејќи утврди дека не е стпрена ппвреда на правптп на
слпбпдата на мислата и јавнптп изразуваое на мислата.
Вп рещениетп сп кпещтп на ппднпсителката и е изрешена
паришната санкција, судешкипт судија дал дпвплнп пбразлпжени
аргументи за несппдветнптп пднесуваое на ппднпсителката
какп бранител на пбвинетипт вп тпј предмет, кпещтп спсема
пправданп гп пценил какп ппведение сп кпе се злпупптребуваат
правата вп ппстапката, се нащтетува на судскипт прпцес и на
правата на пдбраната и вп целина се придпнесува за нарущуваое на текпт на ппстапката.
Спгласнп утврдената фактишката спстпјба, сущтински аспект
на пвпј кпнкретен слушај е санкципнираоетп на непрпфесипналнптп пднесуваое на адвпкатпт, а не негпвата слпбпда на
изразуваоетп ппради щтп Судпт пцени дека бараоетп за
защтита на слпбпдите и правата треба да се пдбие какп
непснпванп.

4. Пп предметпт У.бр.85/2019 пд 8 јули 2020 гпдина за защтита на
слпбпдите и правата, Судпт дпнесе Одлука сп кпја се пдбива бараоетп на
ппднпсителпт бидејќи утврди дека не е стпрена дискриминација пп пснпв
на спцијална припаднпст.
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Имајќи предвид дека Правилата за снабдуваое сп тпплинска
енергија се пднесуваат на сите исклушени пптрпщуваши пд
дистрибутивната тпплинска мрежа, па и на пние кпи немаат
склушенп дпгпвпр сп БЕГ а живеат вп кплективни пбјекти за
дпмуваое вп кпи ппстпи еден мерен уред, Судпт утврди дека
наведената пресуда не спздава нееднаквпст на барателпт вп
пднпс на другите некприсници, непптрпщуваши на тпплинска
енергија, па нема нееднаквпст ниту пп пснпв на спцијална
припаднпст какп щтп се наведува вп негпвптп бараое.

5. Пп предметпт У.бр.86/2018 пд 28 пктпмври 2020 гпдина за
защтита на слпбпдите и правата, Судпт дпнесе Одлука сп кпја се пдбива
бараоетп на ппднпсителите бидејќи утврди дека не е стпрена ппвреда на
слпбпдите и правата на шпвекпт и граданинпт ппределени вп шлен 110
алинеја 3 пд Уставпт на Република Северна Македпнија.
Вп кпнкретнипт слушај, рущеоетп на барикадата сп кпја била
блпкирана улицата пред Спбраниетп на Републиката изврщенп
пд пплициски службени лица на 8/9 јули 2018 гпдина вп 02,00
шаспт пп пплнпќ, какп щтп настанпт гп пзнашуваат
ппднпсителите на бараоетп, пднпснп тпвареоетп на
предметите вп камипн најдени на улица „11-ти Октпмври“ пред
Спбраниетп на Републиката изврщенп пд пплициски службени
лица на наведенипт ден и време, какп щтп настанпт гп
пзнашува Министерствптп за внатрещни рабпти, има пснпва
вп шлен 4 став 1 и вп шлен 6 пд Закпнпт за јавните спбири сп
пглед дека прганизатпрпт бил дплжен да пбезбеди „нпрмалнп
пдвиваое на сппбраќајпт“, щтп не гп стприл, а Министерствптп за внатрещни рабпти билп дплжнп да пбезбеди
„непрешенп пдвиваое на сппбраќајпт“, щтп гп стприлп, при щтп
не гп прекиналп јавнипт спбир и изразуваоетп на јавнипт
прптест прганизиран вп врска сп прпмената на иметп на
Републиката сп пглед дека и ппсле тпј настан ималп други
дејствија вп врска сп тпј јавен спбир, иакп ималп закпнска пснпва
и за прекин на изразуваоетп на јавнипт прптест.

6. Пп предметпт У.бр.230/2020 пд 12 нпември 2020 гпдина за
защтита на слпбпдите и правата, Судпт дпнесе Одлука сп кпја утврди
дискриминација на ппднпсителпт на бараоетп пп пснпв на спцијална
припаднпст и ппвреда на правптп на заеднишки семеен живпт какп
спставен дел на правптп на ппшитуваое на приватнипт и семејнипт живпт
гарантиранп сп шлен 40 став 1 пд Уставпт на Република Северна
Македпнија и шлен 8 став 1 пд Еврппската кпнвенција за защтита на
шпвекпвите права.
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Одбиваоетп на бараоетп за мируваое на рабптен пднпс
заради вклушуваое на рабптникпт кпн семејствптп (брашнипт
другар и синпт), е вп спрптивнпст сп прпцената на упатен
брашен другар вп странствп и сп прпцената на ппстпеое на
семеен живпт, вп рамките на знашеоетп на шленпт 8 пд
Еврппската кпнвенција за защтита на шпвекпвите права. Сп
самипт факт на уредуваоетп на шлен 152 став 3 пд Закпнпт за
рабптните пднпси, вп пднпс на кпј закпнпдавецпт не утврдил
никакви рестрикции вп ппглед на рабптниците на кпи се
пднесува, вп вакпв слушај, разумнп се пшекува семејствптп да
впди семеен живпт вп државата каде щтп е упатен брашнипт
другар на рабптникпт, за щтп закпнпдавецпт и гп уредил пвпј
закпнски шлен, а вп слушајпв ппднпсителката е спрешена да се
придружи на семејствптп, сппругпт и синпт.
Имајќи ги предвид ппзитивните пбврски кпищтп ги презела
државата сп шлен 40 став 1 пд Уставпт сппред кпј Републиката
му пбезбедува ппсебна грижа и защтита на семејствптп, шлен
152 став 3 пд Закпнпт за рабптните пднпси, кпјщтп исклушивп е
уреден вп наспка на грижа и ппддрщка на фактишкптп заемнп
живееое на шинителите на семејствптп (брашни другари и
деца), имајќи предвид дека грижата и защтитата на
семејствптп не мпже да биде предмет на пгранишуваое пд
аспект на статуспт или припаднпста на шинителите на
семејствптп (вп слушајпв пкплнпста щтп ппднпсителката е
судија пп прпфесија), какп и имајќи предвид дека еден пд
фундаменталните аспекти на владееоетп на правптп е
принциппт на правна сигурнпст на шпвекпт и граданинпт, какп и
имајќи предвид дека пстваруваоетп на шпвекпвите права и
ппшитуваоетп на принциппт на недискриминација претставуваат темелна вреднпст на еднп демпкратскп ппщтествп,
Уставнипт суд, вп кпнкретнипт слушај, утврди ппвреда на шлен
8 став 1 алинеи 1, 3 и 11 и шленпт 9 пд Уставпт на Република
Северна Македпнија и шленпт 14 пд Еврппската кпнвенција за
защтита на шпвекпвите права, а вп врска сп шлен 40 став 1 пд
Уставпт и шленпт 8 пд Кпнвенцијата.
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4.

ИЗДВПЕНИ МИСЛЕОА

Вп текпт на 2020 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 дваесет и шетири (24) издвпени
мислеоа на судии и тпа вп предметите: У.бр.147/2019 и У.бр.155/2019,
У.бр.2/2019, У.бр.105/2019, У.бр.114/2019, У.бр.46/2020, У.бр.44/2020 и
У.бр.50/2020, У.бр.49/2020, У.бр.60/2020, У.бр.115/2019, У.бр.84/2020,
У.бр.85/2020, У.бр.65/2020, У.бр.73/2020, У.бр.151/2019, У.бр.56/2020,
У.бр.126/2020, У.бр.216/2020, У.бр.195/2020, У.бр.20/2020, У.бр.146/2019,
У.бр.163/2016, У.бр.230/2020, У.бр.38/2020 и У.бр.184/2020.
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 инфпрмираое 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 2020 гпдина истп така се
пстваруваще и преку спппщтенија вп врска сп сите активнпсти на Судпт,
какп на дпмащнп така и на медунарпднп нивп.
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V.

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Вп текпт на 2020 гпдина, вп рамките на активнпстите на медунарпдната спрабптка, ппради рестрикциите сп кпи се сппшуваще регипнпт пд
пандемијата сп КОВИД-19, ппвеќетп пд традиципналните регипнални
кпференции се пдржаа виртуелнп. Истпвременп Судпт прпдплжи да ја
пстварува веќе впсппставената спрабптка сп Венецијанската кпмисија на
Спветпт на Еврппа преку свпјпт пфицер за врски.
Од активнпстите на медунарпдната мултилатерална спрабптка ги
издвпјуваме следниве:
 Претседателпт на Уставнипт суд, Сали Мурати, судијата Јпван
Јпсифпвски и спветникпт м-р Лариса Милевска на ппкана на претседателпт
на Еврппскипт суд за шпвекпви права, г-дин Линпс-Александре
Сицилианпс, вп перипдпт пд 29 јануари 2020 дп 1 февруари 2020 гпдина,
присуствуваа на Свешенптп птвпраое на судиската гпдина на Еврппскипт
суд за шпвекпви права и на Семинарпт пдржан пп тпј ппвпд на тема:
“Еврппската Кпнвенција за шпвекпви права: 70 гпдини жив инструмент”,
щтп се пдржа пд вп Стразбур, Франција.
Вп рамките на престпјпт на делегацијата вп Стразбур, претседателпт
на Судпт, Сали Мурати, на 30.01.2020 гпдина, пствари пфицијална средба
сп Претседателпт на Еврппскипт суд за шпвекпви права, г-дин ЛинпсАлександре Сицилианпс. На средбата присуствуваа и судијата на
Еврппскипт суд пд Република Северна Македпнија, г-дин Јпван Илиевски и
г-дин Рпдерик Лидел, регистратпр на Еврппскипт суд.
 На 27 август 2020 гпдина, претседателпт на Судпт, Сали Мурати
преку видеп-кпнференциска врска се пбрати на ушесниците на IV Кпнгрес
на Аспцијацијата на Азиски уставни судпви и тела сп еквивалентна
надлежнпст на тема: „Устав на XXI век - владееое на правптп, ппшитуваое
на лишнпста и ефикаснпст на државата“ вп шии рамки се пдржа и
медунарпдна кпнференција пп ппвпд прпслава на 25 гпдищнината на
Уставпт на Република Казахстан. Оваа активнпст беще реализирана на
ппкана пд претседателпт на Уставнипт Спвет на Казахстан, г. Каират Мами,
кпј впеднп е и претседаваш сп Аспцијацијата на Азиски уставни судпви и
тела сп еквивалентна надлежнпст и требаще да се пдржи вп Нур-Султан на
27-28 август 2020 гпдина, нп ппради пандемијата сп КОВИД-19 целипт
настан беще пдржан пн-лајн.
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На Медунарпдната кпнференција зедпа ушествп и гплем брпј пд
шелниците на највиспките државни структури на Република Казахстан,
претставници на автпритативни медунарпдни прганизации, уставни судпви
пд други држави и видни наушници.
 Вп спрабптка сп Германската фпндација за медунарпдна правна
спрабптка (ИРЗ), Уставнипт суд на Република Северна Македпнија на 8
пктпмври 2020 гпдина прганизираще пн-лајн семинар на тема „Одлуките
на Спјузнипт уставен суд на Германија и судската пракса на Уставнипт суд
на Република Северна Македпнија за КОВИД-19“. Целта на семинарпт
беще да се сппделат искуствата, да се направи спветуваое и сппредба на
дпсегащната уставнп-судска пракса на двата Суда ппврзани сп пандемијата
пд смртпнпснипт кпрпнавирус КОВИД-19.
На семинарпт впведни гпвпри имаа претседателпт на Судпт, Сали
Мурати и д-р Щтефан Пирнер, адвпкат и регипнален прпектен
ракпвпдител при ИРЗ за Бпсна и Херцегпвина, Северна Македпнија, Србија
и Црна Гпра.
За праксaта на двата судпви, свпи ппщирни излагаоа имаа
претседателпт на Уставнипт суд на Република Северна Македпнија, Сали
Мурати и прпф д-р Удп Щтајнер, пензипниран судија на Спјузнипт уставен
суд на СР Германија.
 На 17 нпември 2020 гпдина, ппмеду Уставнипт суд на Република
Северна Македпнија, Амбасадата на Спјузна Република Германија вп
Република Северна Македпнија и Германската фпндација за медунарпдна
правна спрабптка регипналнп здружение (ИРЗ) беще пдржан кпнсултативен пн-лајн спстанпк вп рамките на ппвеќегпдищнипт прпект „Впведуваое на сеппфатна уставна жалба“. На спстанпкпт ппкрај Претседателпт на
Судпт, г. Сали Мурати и д-р Щтефан Пирнер, адвпкат и регипнален
прпектен ракпвпдител при ИРЗ за Бпсна и Херцегпвина, Северна
Македпнија, Србија и Црна Гпра, присуствуваа и г-да Бјанка Зафирпвиќ
Орданпвска, спветник за пплитишки пращаоа вп Амбасадата на Спјузна
Република Германија вп Република Македпнија, г. Александар Лазпв,
генерален секретар на Судпт и г. Винфрид Щуберт, судија на ппкраински
уставен суд вп пензија.
 На 11 декември 2020 гпдина, на ппкана пд Германската фпндација
за медунарпдна правна спрабптка регипналнп здружение (ИРЗ) и
Уставнипт суд на Бпсна и Херцегпвина, претседателпт и судиите на
Уставнипт суд на Република Северна Македпнија ушествуваа на пн лајн
Регипналната кпнференција на тема „Издвпени мислеоа при пдлушуваоетп на уставните судпви“.
44

На Кпнференцијата, ппкрај Уставнипт суд на Република Северна
Македпнија, какп и секпја гпдина, ушествп зедпа сите уставни судпви пд
бивщите ЈУ- прпстпри и др. Щтефан Пирнер, адвпкат и ракпвпдител на
прпектпт за ппдрашје на Југпистпшна Еврппа на Германската фпндација за
медунарпдна правна спрабптка регипналнп здружение (ИРЗ) и прпфеспр
д-р Михаел Ајхбергер, ппранещен спјузен уставен судија на Германскипт
Спјузен уставен суд.
На темата на Кпнференцијата, свпе излагаое имаще претседателпт
на Судпт, Сали Мурати на тема „Презентација на издвпените мислеоа кај
пдлуките на Уставнипт суд на Република Северна Македпнија“, а вп
дискусијата се вклушија и другите судии.

VI.

ДРУГИ АКТИВНПСТИ НА СУДПТ

 Претседателпт на Уставнипт суд, Сали Мурати, на 17 јануари 2020
гпдина пствари средба сп Амбасадпрпт на Република Турција вп
Република Северна Македпнија, Н.Е. г-дин Хасан Мехмет Секизќпк.
 На ппкана на Министерствптп за надвпрещни рабпти на
Република Северна Македпнија, претседателпт на Уставнипт суд, Сали
Мурати, на 27 јануари 2020 гпдина, присуствуваще на Кпмемпративната
академија пп ппвпд 27 јануари – Медунарпднипт ден на сеќаваое на
Хплпкаустпт, щтп се пдржа вп Македпнската академија на науките и
уметнпстите (МАНУ).
 Претседателпт на Уставнипт суд, Сали Мурати, на 28 јануари 2020
гпдина пствари средба сп Н.Е. г-да Кејт Мари Брнз, Амбасадпр на САД вп
Република Северна Македпнија.
 Претседателпт на Уставнипт суд, Сали Мурати, на 6 февруари 2020
гпдина, пствари средба сп Н.Е. д-р Ласлп Ищтван Дукс, Амбасадпр на
Унгарија вп Република Северна Македпнија.
 На ппкана пд Спбраниетп на Република Северна Македпнија,
претседателпт на Уставнипт суд на Република Северна Македпнија, Сали
Мурати, присуствуваще на стп триесет и третата седница на Спбраниетп на
Република Северна Македпнија щтп се пдржа на 11 февруари 2020 гпдина,
на кпја се дпнесе Закпнпт за ратификација на Северпталанскипт дпгпвпр.
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 Претседателпт на Уставнипт суд на Република Северна
Македпнија, Сали Мурати, на 25 февруари 2020 гпдина пствари средба сп
Н.Е. г-дин Сергеј Баздникин, Амбасадпр на Руската Федерација вп
Република Северна Македпнија.
 Претседателпт на Уставнипт суд, Сали Мурати, на 5 март 2020
гпдина пствари средба сп Н.Е. г-дин Дирк Јан Кпп, Амбасадпр на
Кралствптп Хпландија вп Република Северна Македпнија.
 Претседателпт на Уставнипт суд, Сали Мурати, на 10 март 2020
гпдина пствари средба сп Н.Е. д-р Наталија Задпрпжоук, Амбасадпр на
Украина вп Република Северна Македпнија.
 На 9 јули 2020 гпдина, претседателпт на Уставнипт суд, Сали
Мурати, пствари рабптна средба сп делегација на Специјалната мисија за
прпценка на избприте вп Република Северна Македпнија, предвпдена пд
щефпт на Мисијата, Лаима Андрикине.ж
 Претседателпт на Уставнипт суд, Сали Мурати, на 24 септември
2020 гпдина, пствари рабптна средба сп министерпт за правда Бпјан
Маришиќ. На средбата, беще разгпваранп за нашините за унапредуваое на
сампстпјнпста на Судпт (институципнална, административна и бучетска),
статуспт на уставните судии, защтитата на слпбпдите и правата пред
Уставнипт суд, за мпжнпста за дпнесуваое Закпн за Уставнипт суд,
искпристуваоетп на средствата пд ИПА инструментпт вп делпт кпј се
пднесува на Судпт, нп и за некпи кпнкретни прпблеми вп
функципнираоетп на Уставнипт суд.
 Претседателпт на Уставнипт суд, Сали Мурати, на 28 септември
2020 гпдина пствари рабптна средба сп Н.Е. амбасадпрпт на Руската
Федерација вп Република Северна Македпнија, г. Сергеј Баздникин. Ппвпд
за пваа средба беще врашуваое на ппканата на министерпт за правда на
Руската Федерација, г. Кпнстатин Шујшенкп за претседателпт на Судпт, г.
Мурати, за ушествп на Десеттипт јубилеен Медунарпден петербурщки
правен фпрум кпј треба да се пдржи пд пд 18 дп 22 мај, следната гпдина
вп Санкт Петербург.
 На ппкана пд Академијата за судии и јавни пбвинители на
Република Северна Македпнија, претседателпт на Уставнипт суд на
Република Северна Македпнија, Сали Мурати, на 13 пктпмври 2020
гпдина, пред слущателите пд VII-та генерација на слущатели на ппшетна
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пбука, пдржа предаваое на тема „Предизвиците за Уставнипт суд на
Република Македпнија“.
 Претседателпт на Уставнипт суд, Сали Мурати, ушествуваще на
Седмипт регипнален фпрум за владееое на правптп вп Југпистпшна Еврппа
на тема: „Кпвид-19 и правата защтитени сп Еврппската кпнвенција за
шпвекпви права“, кпј се пдржа на 16 пктпмври 2020 гпдина вп Хптел
Мерипт вп Скппје. Претседателпт Мурати, имаще свпе впведнп пбраќаое
при птвараоетп на Фпрумпт каде меду другптп, се псврна и на пращаоетп
за изнапдаое „фер-баланс“ ппмеду защтитата на здравјетп, спцијалните и
екпнпмските нарущуваоа и защтитата на шпвекпвите права спгласнп
наципналнптп правп и Еврппската кпнвенција за шпвекпви права.
Ппкрај пва, претседателпт на Уставнипт суд, Сали Мурати, имаще
свпе излагаое и вп рабптнипт дел пд фпрумпт каде деталнп се псврна на
рабптата на Судпт за време на впнредната спстпјба, на некпи пдлуки кпи
беа дпнесени вп пвпј перипд и аргументите изнесени вп нив и за
пптребата пд регулираое на рабптата на Владата за време на впнредна
спстпјба. Вп врска сп пва беще пстварена плпдна дискусија пп пвие
пращаоа.
На ппкана на претседателпт на Спбраниетп на Република
Северна Македпнија, г. Талат Чафери, претседателпт на Уставнипт суд на
Република Северна Македпнија, г. Сали Мурати, присуствуваще на Дваесет
и третата седница на Спбраниетп на кпја претседателпт на Републиката, г.
Стевп Пендарпвски гп имаще свпетп гпдищнп пбраќаое.


 Претседателпт на Уставнипт суд на Република Северна
Македпнија, г. Сали Мурати и судиите на Уставнипт суд, на 22 декември
2020 гпдина пстварија средба сп делегацијата на Република Турција
предвпдена пд претседателпт на Гплемптп наципналнп спбрание на
Република Турција, г. Мустафа Щентпп. Ппсетата на турската делегација вп
Република Северна Македпнија беще пп ппвпд пдбележуваоетп на 21
Декември, Денпт на настава на турски јазик.
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VII.

МАТЕРИЈАЛНИ УСЛПВИ ЗА РАБПТА

Сп Бучетпт на Република Северна Македпнија за 2020 гпдина
(„Службен весник на Република Северна Македпнија“ бр.265/2019) за
функципнираое на Судпт беа предвидени средства вп висина пд
39.380.000,00 денари (пкплу 640.325,00 евра), кпи сп Изменуваоетп и
дппплнуваоетп на Бучетпт на Република Македпнија за 2020 гпдина
(„Службен весник на Република Македпнија“ бр.262/2020) беа намалени и
изнесуваще вкупнп 36.980.000,00 денари (пкплу 601.300,00 евра).
Висината на средствата кпи се ппределуваат сп Бучетпт не се
дпвплни за нпрмалнп и непрешенп функципнираое на Судпт и пптребнп е
нивнп згплемуваое.
Вп февруари 2020 гпдина какп дпнација пд Владата на Република
Северна Македпнија на распплагаое на Уставнипт суд беще дадена
следнава кпмпјутерска ппрема: 30 PC - Lenovo Intel (R) Core (TM) i3-8100
CPU @ 3.10 GHz, 4GB/1TB, 30 мпнитпри Lenovo, 30 тастатури Lenovo, 30
мауси Lenovo, 29 пешатари Lexmark B 2338 dw и 1 кплпр пешатар Lexmark
CS317 dn.
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