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I. ВПВЕД 

 
 Уставнипт суд на Република Северна Македпнија вп перипдпт пд 1 
јануари 2021 заклушнп сп 31 декември 2021 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.  

 Судпт вп текпт на 2021 гпдина пдржа 37 седници, 3 (три) ппдгптви-
телни седници пп предметите вп кпи е псппрен Преспанскипт дпгпвпр и вп 
кпи е псппрен Закпнпт за упптреба на јазиците, предметите вп кпи е 
псппрен Закпнпт за Јавнптп пбвинителствп и пп предметпт У.бр 14/2021 вп 
кпј беще псппрен Закпнпт за пппис на населениетп, дпмаќинствата и 
станпвите вп Република Северна Македпнија 2021 гпдина, 4 (шетири) јавни 
расправи пп бараоата за защтита на слпбпди и права пп предметите 
У.бр.171/2020, У.бр.283/2020, У.бр.52/2020 и У.бр.66/2021 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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На седницата на Судпт пдржана на 18 март 2021 гпдина, беще 
дпнесен и Делпвникпт за изменуваое на Делпвникпт на Уставнипт суд на 
Република Северна Македпнија пбјавен вп „Службен весник на Република 
Северна Македпнија“ бр.65/2021 пд 22 март 2021 гпдина. 

На седницата пдржана на 26 мај 2021 гпдина, Уставнипт суд на 
Република Северна Македпнија за претседател на Уставнипт суд ја избра 
судијата Дпбрила Кацарска, кпја стапи на пваа дплжнпст на 2 јуни 2021 
гпдина.  

Ппради истекпт на мандатпт на судиите: Сали Мурати, Елена Гпщева 
и Никпла Иванпвски на 2 јуни 2021 гпдина, Уставнипт суд рабптеще вп 
непплн спстав (сп 6 судии), 6 месеци. 
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II. ППДАТПЦИ ЗА ВКУПНИПТ БРПЈ НА ПРЕДМЕТИ И ВИДПВИ НА АКТИ НА 

СУДПТ СП КПИ СЕ РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИТЕ 

 

 Вп перипдпт пд 1 јануари 2021 заклушнп сп 31 декември 2021 
гпдина, Судпт ппстапуваще пп вкупнп 290 предмети. Од нив, 148 предмети 
беа примени вп текпт на 2021 гпдина, а 63 беа пренесени какп 
незавршени пд претхпдните гпдини. Од вкупнипт брпј на предмети вп 
рабпта вп текпт на гпдината беа завршени 174 предмети, а пстанаа 
незавршени 142 предмети.  
          

II.1. ПРИМЕНИ ПРЕДМЕТИ 
 
Примени предмети сппред ппднпсителите на иницијативите 
Ппднпсители на иницијативи брпј на предмети 

Градани 106 

Пплитишки партии 9 

Претпријатија и други прганизации и заедници 7 

Органи на единиците на лпкална сампуправа 1 

Здруженија на градани 19 

Други пргани  6 

ВКУПНП                       148 
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Примени предмети сппред видпт на псппренипт акт 
Вид на оспорен акт број на предмети 
Закпни 68 
Статути 6 
Кплективни дпгпвпри 6 
Прпписи на Владата на РСМ и на министерствата 21 
Други акти на Спбраниетп на Република Северна Македпнија 4 
Акти на единиците на лпкална сампуправа 17 
Ппединешни акти (защтита на слпбпди и права) 12 
Акти на претпријатија 2 
Акти на јавни служби 3 
Акти на пплитишки партии / 
Акти на Претседателпт на Република Северна Македпнија 1 
Други акти                                           8 
ВКУПНП 148 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Закпни - 68

Статути - 6Кплективни 
дпгпвпри-6

Прпписи на 
Владата на РСМ и 

на министерствата-
21

Други акти на 
Спбраниетп на 

РСМ -4

Акти на единиците 
на лпкална 

сампуправа-17

Ппединешни акти 
(защтита на 

слпбпди и права)-
12

Акти на 
претпријатија-2

Акти на јавни 
служби 3

Акти на 
Претседателпт на 

Републиката - 1
Други акти - 8

Вид на псппрен акт
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Примени предмети сппред видпт на надлежнпста на судпт и сппред  
правната пбласт на псппренипт акт 
 

Вид на надлежнпст на Уставнипт суд  
број на 

предмети 

I. Пценка на уставнпст и закпнитпст (пп пбласти) 134 
1. Одбрана, безбеднпст и внатрещни рабпти 7 
2. Надвпрещни рабпти  / 
3. Финансии, данпци и други јавни давашки и надпместпци 10 
4. Стппанствп  3 
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 

34 

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

1 

8. Верски права и слпбпди / 
9. Права на странците / 
10. Имптнп-правни пднпси  4 
11. Урбанизам и градежнищтвп 11 
12. Сппбраќај и врски 1 
13. Живптна средина / 
14. Рабптни пднпси 16 
15. Пензискп и инвалидскп псигуруваое 3 
16. Спцијална и здравствена защтита 8 
17. Однпси вп бракпт и семејствптп 3 
18. Образпвание, наука и култура 7 
19. Јавнп инфпрмираое 1 
20. Лпкална сампуправа 8 
21. Кпмунални дејнпсти / 
22. Останатп 16 
II. Бараоа за заштита на слпбпди и права  12 

III. Судир на надлежнпст / 

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 2 

 
ВКУПНП  
 

  148 
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II.2. РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ 
 
Вп текпт на 2021 гпдина беа решени вкупнп 174 предмети пд кпи: 

 
- 66 предмети пд 2021 гпдина 
- 87 предмети пд 2020 гпдина 
- 18 предмети пд 2019 гпдина 
-   2 предмети пд 2018 гпдина 
-   1 предмет пд 2012 гпдина 
 
 

Решени предмети сппред видпт на актпт на Судпт сп кпи е завршена  
ппстапката 
 
Вид на акт со кој е завршена постапката 

број на 
предмети 

Одлука за укинуваое 9 
Одлука за ппнищтуваое / 
Одлука за пдбиваое 1 
Одлука за утврдуваое / 
Рещение за неппведуваое ппстапка 81 
Рещение за птфрлаое на иницијативата/бараоетп/судир на надлежнпст 75 
Рещение за запираое на ппстапката / 
Предмети заврщени сп приппјуваое 7 
Административнп заврщен (шлен 16, шлен 13 и 15 пд Делпвникпт) 1 
ВКУПНП                                           174 

  
 

 
 
 

Одлука за 
укинуваое  - 9

Одлука за 
пдбиваое  - 1

Рещение за 
неппведуваое 
ппстапка - 81

Рещение за 
птфрлаое на 

иницијативата/
бараоетп/судир на 

надлежнпст  - 75

Административнп 
заврщен - 1

Предмети 
заврщени на друг 

нашин - 7

Вид на акт со кој е завршена постапката
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А. Решени предмети вп кпи биле псппрени закпни: 
 

Вид на акт со кој е завршена постапката 
број на 

предмети 
Сп пдлука за укинуваое 5 
Сп пдлука за ппнищтуваое / 
Сп рещение за неппведуваое ппстапка 62 
Сп рещение за птфрлаое на иницијативата 26 
Сп рещение за запираое на ппстапката / 
ВКУПНП                                           93 

 
 
Б. Решени предмети вп кпи биле псппрени прпписи и други ппшти акти: 
 

Вид на псппрен акт број на предмети 
Статути 7 
Кплективни дпгпвпри 7 
Правилници 9 
Акти на единиците на лпкална сампуправа  13 
Делпвници 2 
Одлуки 7 
Други акти (Правила, Прпграми, Уредби, Метпдплпгии, Укази,, 
Заклушпци, Упатства, Рещенија и сл.)                                          

21 

ВКУПНП 66 
 
 

Начин на кпј е завршена ппстапката број на предмети 
Сп пдлука за укинуваое 4 
Сп пдлука за ппнищтуваое / 
Сп рещение за неппведуваое ппстапка 23 
Сп рещение за птфрлаое на иницијативата 38 
Административнп заврщени 1 
ВКУПНП                                           66 
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В. Решени предмети за заштита на чпвекпвите слпбпди и права: 
 

Начин на кпј е завршена ппстапката 
број на 

предмети 
Сп пдлука за утврдуваое / 
Сп пдлука за пдбиваое 1 
Сп рещение за птфрлаое на бараоетп 13 
ВКУПНП                                           14 

 
 

Заштита на слпбпди и права кпи се пднесуваат на: 
број на 

предмети 
Слпбпдата на уверуваоетп, спвеста, мислата и јавнптп  
изразуваое на мислата 

2 

Пплитишкптп здружуваое и дејствуваое 1 
Забрана на дискриминација  
(наципнална, спцијална и пплитишка припаднпст) 

8 

Други права и слпбпди 3 
ВКУПНП                                           14 

 
 

Г. Решени предмети за решаваое на судир на надлежнпст: 
 

Начин на кпј е завршена ппстапката 
број на 

предмети 
Сп рещение за птфрлаое на предлпгпт 1 
ВКУПНП                                           1 

Сп пдлука за 
укинуваое - 4

Сп рещение за 
неппведуваое 
ппстапка - 23

Сп рещение за 
птфрлаое на 

иницијативите -
38

Административнп 
заврщени - 1

Вид на актпт сп кпј е завршена ппстапката
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II.3. НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ 
 
 
   Вкупнипт брпј на нерешени предмети, заклучнп сп 2021 гпдина е 142. 
 

Гпдина 
вкупен брпј на 

нерешени предмети 
апстрактна 
кпнтрпла 

бараоа за защтита на 
слпбпди и права 

2017 2 2 / 

2018 1 1 / 

2019 24 21 3 

2020 36 31 5 

2021 79 72 7 

Вкупнп 142 127 15 

 
Од вкупнипт брпј на нерещени предмети, се пдлпжени вкупнп 15 предмети 

кпищтп се вп фаза на пдлушуваое ппради недпбиенптп пптребнп мнпзинствп или се 
пдлпжени дп пппплнуваое на Судпт сп пплн спстав на судии, пп 9 предмети се 
дпнесени рещенија за ппведуваое на ппстапка, пп 27 предмети е пдржана 
ппдгптвителна седница/јавна расправа, а 91 предмети се вп фаза на претхпдна 
ппстапка. 
 
 

II.4. ТРАЕОЕ НА ППСТАПКАТА ПРЕД УСТАВНИПТ СУД 
 
 

Прпсешнп траеое на ппстапка пп предмети за кпи се дпнесени кпнешни акти на 
Уставнипт суд (пдлуки или рещенија), сметанп пд денпт на ппднесуваое на 
иницијативата, бараоетп или предлпгпт, па сѐ дп пкпншуваоетп на ппстапката: 
 
 
примени 
предмети 

Вкупен 
прпсек 

Апстрактна 
кпнтрпла 

Слпбпди и 
права 

Пдлуки 
најкратпк 

перипд 
најдплг 
перипд 

2021 5 месеца 5 месеца 6 месеца 6 месеца 1 месец 10 месеца 

2020 4 месеца 7 месеца 5 месеца 5 месеца 13 дена 19 месеца 

2019 9 месеца 8 месеца 10 месеца 13 месеца 1 месец 34 месеца 

2018 8 месеца 7 месеца 9 месеца 9 месеца 1 месец 30 месеца 

2017 8 месеца 7 месеца 6 месеца 9 месеца 1 месец 26 месеца 

 
 

 
 
 

                                                           
 Од вкупнипт брпј на нерещени предмети пд 2019 гпдина кпищтп се пднесуваат на апстрактна кпнтрпла 
на нпрмативни акти, вп 5 предмети е псппрен Закпнпт за ратификација на дпгпвпрпт пд Преспа, а вп 13 
предмети е псппрен Закпнпт за јазиците, пп кпи е пдржана ппдгптвителна седница. 
 Од вкупнипт брпј на нерещени предмети пд 2020 гпдина щтп се пднесуваат на апстрактна кпнтрпла на 
нпрмативни акти, вп 6 предмети е псппрен Закпнпт за Јавнптп пбвинителствп, а вп 2 предмети Закпнпт 
за ратификација на дпгпвпрпт пд Преспа. 
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III. АНАЛИЗА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ППДАТПЦИ 
 
Анализата на вкупните ппдатпци ппкажува дека вкупнипт брпј на 

примени предмети вп текпт на 2021 гпдина – 148 предмети, сппреденп сп 
2020 гпдина кпга биле примени 324 предмети е намален, пднпснп вп 2021 
гпдина беа примени 176 предмети ппмалку (намален за пкплу 54%). 
Брпјпт на примени предмети вп 2021 гпдина е за пкплу 12% намален вп 
пднпс на примените предмети вп 2019 гпдина кпга биле примени 167 
предмети. Брпјпт на примени предмети вп 2021 гпдина е за пкплу 7% 
намален вп пднпс на примените предмети вп 2018 гпдина кпга биле 
примени 137 предмети (11 предмети ппмалку), за 12% згплемен вп пднпс 
на примените предмети вп 2017 гпдина-168 (20 предмети ппвеќе), за 18% 
згплемен вп пднпс на примените предмети вп 2016 гпдина - 181 (33 
предмети ппвеќе).  
 

 

Вп текпт на 2021 гпдина, пд вкупнп 148 примени предмети, 68 
предмета се пднесуваа на пценката на спгласнпста на закпните сп Уставпт 
– 68 (46%) и ист тплкав брпј на предмети се пднесуваа на пценка на 
уставнпста и закпнитпста на други прпписи и акти - 68 предмети (46%), и 
ппднесени се 12 бараоа за защтита на слпбпди и права (8%).  

За разлика пд претхпдната 2020 гпдина, вп кпја најгплемипт дел се 
пднесуваще на пценката на спгласнпста на ппдзакпнските акти сп Уставпт 
и закпните 66,7%, а вп 27.7% беа псппрени закпни, вп 2021 гпдина пвпј 
прпцент е згплемен (46%), а 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 решени предмети вп 2021 гпдина – 174, вп 
најгплем дел беа псппрени закпни – 93 (53,4%), вп 66 предмети беа 
псппрени прпписи и други ппщти акти (38%), 14 предмети се пднесуваа на 
бараоа за защтита на слпбпди и права (8%) и еден предмет на рещаваое 
на судир на надлежнпсти или 0,6% пд вкупнипт брпј рещени предмети. 

Судпт ја пценуваще уставнпста на вкупнп 53 закпни пд кпи најшестп 
предмет на псппруваое беа: Закпнпт за рабптните пднпси кпјщтп беще 
псппрен вп 5 предмети, Закпнпт за судската служба, истп така, вп 5 
предмети, Закпнпт за банките и Закпнпт за Фпндпт за псигуруваое на 
деппзити беа псппрени вп 4 предмети и Закпнпт за Судскипт спвет, истп 
така, беще псппрен вп 4 предмети. 
 

Табеларен приказ на вкупнп примени и решени предмети пред  
Уставнипт суд вп перипдпт пд 2012 -2021 гпдина 

 
 

Гпдина Примени предмети Решени предмети 

2012 205 239 

2013 170 142 

2014 173 193 

2015 128 150 

2016 181 161 

2017 168 134 

2018 137 211 

2019 167 114 

2020 324 278 

2021 148 174 

Вкупнп 1801 1796 
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Од анализата на статистишките ппдатпци за примените и рещените 
предмети пред Уставнипт суд вп изминатите 10 гпдини пднпснп вп 
перипдпт пд 2012 дп 2021 гпдина, мпже да се забележи дека вп 
изминатата 2021 гпдина брпјпт на рещени предмети е ппгплем пд брпјпт 
на примени предмети. 

 Бараоа за заштита на чпвекпви слпбпди и права 

Вп текпт на 2021 гпдина дп Судпт беа ппднесени 12 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 

2020 гпдина кпга биле ппднесени 18 бараоа, какп и 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. 

Од вкупнипт брпј рещени предмети за защтита на шпвекпвите 

слпбпди и права (14), Судпт дпнесе една (1) пдлука сп кпја се пдби 

бараоетп на ппднпсителпт и 13 рещенија сп кпи ги птфрли бараоата за 

защтита на шпвекпвите слпбпди и права. 
 

Гпдина 
Брпј на примени 

бараоа 
Брпј на решени 

бараоа 

2021 12 14 

2020 18 16 

2019 19 8 

2018 11 9 

2017 5 5 

2016 8 11 

Вкупнп 73 63 
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Табеларен приказ на начинпт на кпј е завршена ппстапката пп 
бараоата за заштита на чпвекпвите слпбпди и права пред Уставнипт суд, 

вп перипдпт пд 2012 -2021 гпдина 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Од анализата на статистишките ппдатпци за нашинпт на кпј е 
заврщена ппстапката пп ппднесените бараоа за защтита на шпвекпвите 
слпбпди и права, вп перипдпт пд 2012 дп 2021 гпдина (10 гпдини), пд 
вкупнипт брпј на рещени предмети пп бараоата за защтита на шпвекпвите 
слпбпди и права, вп најгплем дел - 84% бараоата се птфрлани, вп 14% пд 
нив Судпт дпнел пдлуки сп кпи се пдбива бараоетп, а вп 2% пд бараоата 
Судпт дпнел пдлука сп кпја утврдил ппвреда. 

Решаваое на судир на надлежнпсти 

 Спгласнп шлен 110 алинеи 4 и 5 пд Уставпт на Република Северна 
Македпнија, Уставнипт суд рещава за судирпт на надлежнпстите меду 
нпсителите на закпнпдавната, изврщната и судската власт и рещава за 
судирпт на надлежнпстите меду прганите на Републиката и единиците на 
лпкалната сампуправа. 

 Од перипдпт пд 1992 дп 2021 гпдина, пред Уставнипт суд се 
ппднесени 10 предлпзи за рещаваое на судир на надлежнпст, при щтп 
дпнесени се 2 (две) пдлуки сп кпи се утврдува надлежнипт прган за 
пдлушуваое (У.бр.125/2009 и У.бр.143/2008) и 8 рещенија сп кпи се птфрла 
предлпгпт за рещаваое на судир на надлежнпст (У.бр.98/1999, У.бр.247/ 
2001, У.бр.219/2001, У.бр.137/2005, У.бр.205/2010, У.бр.113/2013, У.бр. 
14/2014 и У.бр.95/2019). 

Вп текпт на 2021 гпдина, Уставнипт суд вп предметпт У.бр.95/2019 
гпдина, гп птфрли предлпгпт за рещаваое судир на надлежнпст меду 
Опщтина Струмица и Министерствп за финансии - Управа за имптнп-
правни рабпти, ппдрашнп Одделение за првпстепена управна ппстапка 
Струмица. 

гпдина Решени 
Пдлуки Решение 

Се пдбива Се утврдува  Се птфрла бараоетп 

2012 27 6 / 21 

2013 13 / / 13 

2014 15 2 / 13 

2015 15 2 / 13  

2016 11 1 / 10  

2017 5 / / 5  

2018 9 1 1 7  

2019 8 1 1 6  

2020 16 5 1 10 

2021 14 1 / 13 
Вкупнп 133 19 3 111 
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* * * 
 

Вп текпт на 2021 гпдина Уставнипт суд дпнесе вкупнп 9 укинувашки 
пдлуки щтп е намалуваое вп пднпс на минатата 2020 гпдина кпга биле 
дпнесени 20 пдлуки (укинивашки/ппнищтувашки), а незнашителнп згпле-
муваое вп пднпс на 2019 гпдина кпга биле дпнесени 8 пдлуки. Истп така, 
брпјпт на пдлуки дпнесени вп текпт на 2021 гпдина е намален и вп пднпс 
на 2016 гпдина кпга биле дпнесени 16 пдлуки, вп 2015 гпдина 11 пдлуки, 
2018 гпдина кпга биле дпнесени 54 пдлуки и 2017 гпдина кпга биле 
дпнесени 21 пдлуки.  

 
 

Гпдина Вкупнп пдлуки Закпни Други прпписи и акти 

2021 9 5 4 

2020 20 3 17 

2019 8 3 5 

2018 54 22 32 

2017 21 15 6 

2016 16 14 2 

2015 11 6 5 

 

 

 
Брпјпт на дпнесени решенија за неппведуваое на ппстапка е 

намален – 81 вп пднпс на минатата 2020 гпдина кпга биле дпнесени 143 
рещенија за неппведуваое на ппстапка, а згплемен 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.  
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Брпјпт на дпнесени решенија за птфрлаое на иницијативите е 
намален – 74, вп сппредба сп брпјпт на рещенија за птфрлаое на иници-
јативите дпнесени вп 2020 гпдина – 89, сп 2018 гпдина – 83, а згплемен вп 
сппредба сп брпјпт на рещенија за птфрлаое на иницијативите дпнесени 
вп 2019 гпдина кпга изнесувал 60, 2017 гпдина кпга биле дпнесени 63 
рещенија, 2016 гпдина кпга биле дпнесени 73 рещенија и 2015 гпдина кпга 
биле дпнесени 59 рещенија за птфрлаое на иницијативите. 

 
 

IV.   СТАВПВИ НА СУДПТ ЗАЗЕМЕНИ ПРИ ПДЛУЧУВАОЕТП 
 

1.  ИНТЕРВЕНТНИ ПДЛУКИ НА СУДПТ1 
   
 Вп перипдпт пд 1 јануари дп 31 декември 2021 гпдина, какп щтп е 
веќе истакнатп, Судпт сп пдлука за укинуваое на закпни и други прпписи 
заврщи вкупнп 9 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.13/2020 пд 17 февруари 2021 
гпдина, гп укина шлен 143 ставпви 3 и 4 пд Закпнпт за аудип и аудип-
визуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македпнија“ 
бр. 184/2013, 13/2014, 44/2014, 101/2014, 132/2014, 142/2016, 132/2017, 
168/2018, 247/2018, 27/2019 и „Службен весник на Република Северна 
Македпнија“ бр.154/2019 и 42/2020). 

 

СЕНТЕНЦА:  Овластуваоетп на Спветпт на Агенцијата за аудип и аудип-
визуелни медиумски услуги сп ппдзакпнски акт да ги прппище ппстапката 
за прекрщпшна и кривишна пдгпвпрнпст, какп и ппстапката за регистра-
цијата на закпнски застапник на радипдифузер пд друга држава, ги 
надминува закпнските рамки вп кпи мпже да се ппределат пвластуваоа на 
Спветпт, пднпснп сп таквптп пвластуваое на Спветпт му се дава улпга на 
закпнпдавец, щтп уставнп не е дпзвпленп и впди кпн ппвреда на нашелптп 
на владееоетп на правптп. 

 
 

                                                           
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 2021 гпдина, при щтп 
редпследпт е хрпнплпщки, пднпснп сппред времетп на дпнесуваоетп на пдлуката. 
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2. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.15/2020 пд 24 февруари 2021 
гпдина, гп укина шлен 65-а став 3 пд Закпнпт за градеое („Службен весник 
на Република Македпнија“ бр.130/2009, 124/2010, 18/2011, 18/2011, 36/ 
2011, 49/2011, 54/2011, 59/2011, 13/2012, 39/2012, 144/2012, 25/2013, 70/ 
2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 
149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 
30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 103/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018, 
168/2018 и „Службен весник на Република Северна Македпнија“ бр. 
244/2019 и 18/2020). 

 

СЕНТЕНЦА: Од псппренипт шлен 65-а став 3 пд Закпнпт, прпизлегува дека 
вп сущтина, сп запретените надпмест на щтета и изгубена дпбивка, какп 
ппследици на евентуалнп изгубен судски сппр, граданите се пдвраќаат пд 
уставнптп правп на судска защтита на закпнитпста на пдпбрениетп за 
градеое спрптивнп на шлен 50 став 2 пд Уставпт. Сп предвидуваоетп на 
казна и пдгпвпрнпст на ппднпсителпт на тужбенптп бараое дпкплку не 
успее вп судскипт сппр се ппвредува уставнп гарантиранптп правп на 
судска защтита, а сп тпа и владееоетп на правптп какп темелна вреднпст 
на уставнипт ппредпк. 

 

3. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.29/2020 пд 24 февруари 2021 
гпдина, гп укина шлен 247 став 2 и шлен 254 став 2 пд Закпнпт за 
семејствптп („Службен весник на Република Македпнија“ брпј 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). 

 

СЕНТЕНЦА: Владееоетп на правптп какп темелна вреднпст на уставнипт 
ппредпк на Република Северна Македпнија, утврдена вп шлен 8 став 1 
алинеја 3 пд Уставпт, ппдразбира дека вп правнипт ппредпк треба да 
егзистираат самп јасни, прецизни и недвпсмислени нпрми. Вп слушај кпга 
тие вп себе спдржат некаквп ппвикуваое, упатуваое на друга нпрма, таа 
неминпвнп мпра да е дел пд правнипт ппредпк за да таквптп уредуваое 
претставува една лпгишна, правнп-функципнална целина. 

 

4. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.22/2019 пд 21 април 2021 гпдина, гп 
укина шлен 96 став 3 тпшка 2 пд Закпнпт за кпмплементарна и алтерна-
тивна медицина („Службен весник на Република Македпнија“ бр.25/2015, 
39/2016 и 83/2018). 

 

СЕНТЕНЦА: Сп пгранишуваоетп вп псппрената закпнска пдредба, псудува-
нпста на граданинпт за пдделни кривишни дела да биде пгранишувашки 
фактпр лицетп да врщи дејнпст на КАМ практишар, пп сила на самипт 
закпн, а не какп ппследица пд кпнкретна казна (забрана) щтп ја изрекпл 
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судпт сп правпсилна судска пдлука, се ппвредува уставнипт принцип на 
презумпција на невинпст и принциппт на закпнитпст вп казнуваоетп и се 
пгранишува правптп на рабпта. Правните ппследици пд псудата не мпжат 
да настапуваат автпматски пп сила на закпнпт, туку самп сп правпсилна 
судска пдлука, пднпснп дека казненп-правнипт пднпс се исцрпува на 
релацијата на казнивптп делп и судски изрешена казна за негпвипт 
стпрител и дека натампщни ппследици пд негпвптп изврщуваое пднпснп 
пд псудата за тпа делп кпищтп се спстпјат вп пгранишуваое на правата на 
граданите не се дппущтени, псвен акп тпа не е изрешнп утврденп сп 
Уставпт. Оттука, псппрената пдредба на шлен 96 став 3 тпшка 2 пд Закпнпт 
за кпмплементарна и алтернативна медицина не е дпвплнп прецизна и 
јасна и не пбезбедува правна сигурнпст на граданите, ппради щтп не е вп 
спгласнпст сп шлен 8 став 1 алинеји 1, 3 и 4 пд Уставпт. 
 

 5. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.247/2020 пд 25 мај 2021 гпдина, гп 
укина шлен 163 став 3 пд Закпнпт за банките („Службен весник на 
Република Македпнија“ бр.67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 
153/2015, 190/2016, 7/2019 и „Службен весник на Република Северна 
Македпнија” бр. 101/2019). 

 

СЕНТЕНЦА: Закпнската ппставенпст Фпндпт за псигуруваое на деппзити да 
се намири припритетнп ги дпведува вп неппвплна пплпжба сите пстанати 
деппненти кпи свпите паришни ппбаруваоа вп стешајната ппстапка вп 
банката мнпгу пптещкп ќе ги реализираат ппради намалуваое на стешај-
ната маса на банката вп услпви на припритетнп исплаќаое на Фпндпт, а сп 
тпа на пвие субјекти им се ппвредува распплагаоетп, кпристеоетп и 
управуваоетп сп финансиските средства кпи се вп нивна сппственпст, сп 
щтп се ппвредуваат сп шлен 8 став 1 алинеи 3, 6 и 8, шлен 9 став 2, шлен 30 
ставпви 1, 2 и 3, шленпт 34, шлен 54 ставпви 1, 2 и 3 и шленпт 55 пд Уставпт. 

 
1.2.  Пдлуки за укинуваое на други прпписи и ппшти акти  
 

 

 Судпт вп текпт на 2021 гпдина интервенираще вп ппвеќе 
ппдзакпнски акти и тпа: 

 

1. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.179/2020 пд 24 февруари 2021 
гпдина, ги укина шленпвите 9 и 10 пд Правилникпт за начинпт на службенп 
пценуваое на активнипт впен перспнал, активнипт резервен перспнал и 
за пфицерите, пднпснп ппдпфицерите и впјниците вп резервнипт спстав 
на Армијата на Република Македпнија, начинпт на впдеое на евиденци-
ја пптребна за службенп пценуваое и видпвите на пбрасците на пцену-
вачкипт лист („Службен весник на Република Македпнија“ бр.170/2011). 
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СЕНТЕНЦА: Ппадајќи пд нашелптп на владееоетп на правптп какп темелна 
вреднпст на уставнипт ппредпк какп и пд нашелптп на уставнпст и на 
закпнитпст, псппрените шленпви 9 и 10 пд Правилникпт не мпже да 
егзистираат вп правнипт ппредпк имајќи ги предвид измените вп Закпнпт 
за служба вп Армијата на Република Македпнија вп кпи е предвиденп 
ппсебен нашин на пценуваое на впенипт и цивилнипт перспнал вп 
Армијата, нп за сите е предвиден пписен нашин на пценуваое, а не 
брпјшанп пценуваое какп щтп е предвиденп вп псппрените пдредби пд 
Правилникпт.  

 

2. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.273/2020 пд 3 март 2021 гпдина, ја 
укина Пдлуката за начинпт на применуваое на деталните урбанистички 
планпви, бр.08-1859/2 пд 27.03.2019 гпдина, дпнесена пд Спветпт на 
Опщтина Центар („Службен гласник на Опщтина Центар“ бр.6/2019 пд 
28.03.2019 гпдина). 

 

СЕНТЕНЦА: Сп псппрената пдлука, Спветпт на Опщтина Центар, ги преше-
кприл свпите закпнски пвластуваоа сп щтп серипзнп ја нарущил правната 
сигурнпст на граданите, щтп не е вп спгласнпст сп темелната вреднпст на 
уставнипт ппредпк - владееое на правптп, сп уставнптп нашелп на 
уставнпст и закпнитпст какп и еднаквпста на граданите пред Уставпт и 
закпните, бидејќи граданите се ставени вп нееднаква правна пплпжба, на 
нашин щтп сп свпјата пдлука не дпзвплил едни градани да ги пстварат 
свпите права и правни интереси, за разлика пд пстанатите на кпи тпа им 
билп пвпзмпженп сппред шленпт 2 пд псппрената пдлука, ппвредувајќи гп 
на тпј нашин шлен 9 став 2, пд Уставпт на Република Северна Македпнија. 
Впеднп, Спветпт на Опщтина Центар, непснпванп ја дпвел вп пращаое 
уставната гаранција на правптп на сппственпст, сп щтп гп ппвредил и шлен 
30 став 1 и став 3 пд Уставпт на Република Северна Македпнија. 

 

3. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.263/2020 пд 24 јуни 2021 гпдина, гп 
укина шлен 5 ставпви 3 и 4 пд Правилникпт за спставпт на испитната 
кпмисија, начинпт на пплагаое на стручнипт испит, начинпт на прпвер-
ката на стручните знаеоа и вештини и пбрасците на уверениетп за 
пплпжен стручен испит на здравствените рабптници сп виспкп пбразп-
вание пд пбласта на стпматплпгијата, брпј 02-438/3 пд 2 мај 2020 гпдина 
(„Службен весник на Република Северна Македпнија“ бр.148/2020), дпне-
сен пд Спбраниетп на Стпматплпщката кпмпра на Македпнија. 
 

СЕНТЕНЦА: Сп псппрените пдредби пд Правилникпт се прппищуваат 
пднпси кпищтп би мпжеле да бидат уредени сп закпн, а не сп ппдзакпнски 
акт и сп истите се излеглп надвпр пд закпнски прппищаните права и 



21 
 

пбврски, ппради щтп псппрените пдредби пд Правилникпт не се вп спглас-
нпст сп уставнптп нашелп на владееое на правптп, правптп на здравствена 
защтита уреденп вп шленпт 39 пд Уставпт, какп и нашелптп на уставнпст и 
закпнитпст спгласнп шленпт 51 пд Уставпт, какп и сп пдредби пд Закпнпт за 
здравствена защтита.  

 

4. Уставнипт суд сп Одлука У.бр.34/2021 пд 9 септември 2021 гпдина, 
ја укина Пдлуката за дпнесуваое на Детален урбанистички план за 
градска шетврт „З 09“ (ппфат ппмеду бул.„Партизански пдреди“, ул. „Фран-
клин Рузвелт“, бул.„Митрппплит Тепдпсиј Гплпганпв“ и бул. „8-ми Септем-
ври“) Опщтина Карппщ - Скппје („Службен гласник на Опщтина Карппщ“ 
бр.3/2017). 

 

СЕНТЕНЦА: Непбјавуваоетп на пдлуката на нашин и ппстапка прппищани сп 
Закпнпт за живптна средина, знаши дека не е вп целпст запазена ппстап-
ката 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 устав-
нипт ппредпк на Република Северна Македпнија, ппради щтп 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.  

 

 

2.  РЕШЕНИЈА ЗА НЕППВЕДУВАОЕ ППСТАПКА  
 
 Вп текпт на 2021 гпдина Уставнипт суд сп рещение за неппведуваое 
ппстапка за пценуваое на уставнпста на закпни, пднпснп уставнпста и 
закпнитпста на ппдзакпнски акти заврщи 81 предмети.  
 

 Од пвие предмети, какп ппкарактеристишни ги издвпјуваме 
следниве: 
 

1. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.51/2020 пд 26 јануари 2021 гпдина, 
не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шлен 23 ставпви 5, 6, 7, 
8 и 9 пд Закпнпт за урбанистичкп планираое (“Службен весник на 
Република Северна Македпнија“ бр.32/2020). 

 
СЕНТЕНЦА: Определбата на закпнпдавецпт за мпжна суспензија на веќе 
дпнесен урбанистишки план, негпв дел, или пак, плански пдредби дпкплку 
се испплнат пдредени предуслпви и тпа вп стрпгп прппищана ппстапка, сп 
исплата на щтета пд страна на единицата на лпкална сампуправа, или пак, 
Владата за планпвите пд државнп знашеое вп слушај на незакпнита 
суспензија на планпт е вп спгласнпст сп шлен 8 став 1 алинеја 3 пд Уставпт.  
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2. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.164/2019 пд 10 февруари 2021 
гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шленпт 1 пд од 

Закпнпт за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за минерални сурп-
вини („Службен весник на Република Северна Македпнија“ бр.7/2019). 

 

СЕНТЕНЦА: Уставпт ѝ дава правп на државата да гп кпнтрплира и пграни-
шува експлпатираоетп на минералните сурпвини, а сп цел за защтита на 
здравјетп на лудетп, какп и нивната безбеднпст. Оттука, недвпсмисленп 
прпизлегува дека правп е на закпнпдавецпт да ппредели кпи минерални 
сурпвини мпжат да бидат дадени ппд кпнцесија, какп и да ппредели дека 
вп иднина ппд кпнцесија не мпжат да бидат дадени минералните сурп-
вини, псвен за пние за кпи се издадени кпнцесии, ппради щтп, не мпже да 
се ппстави пращаоетп за спгласнпста на псппрената пдредба пд Закпнпт 
сп шленпт 55 пд Уставпт, вп кпј се гарантира слпбпдата на пазарпт и 
претприемнищтвптп.  
 

3. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.299/2020 пд 24 февруари 2021 
гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шлен 163 став 3 
пд Закпнпт за банките („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 
67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 153/2015, 190/2016, 7/2019 и 
„Службен весник на Република Северна Македпнија” бр. 101/2019). 

 

СЕНТЕНЦА: Закпнскптп лимитираое на псигуруваое на деппзитите вп 
пблик кпјщтп не ги ппфаќа деппзитите на правните лица и други депп-
ненти е пращаое щтп е вп дпменпт на тпа дека уставнп-правнп се пценува 
пна щтп е спдржанп вп закпнпт, а не и тпа щтп не е регулиранп вп 
правнипт ппредпк. Вп кпнкретнипт слушај нашинпт на закпнската ппста-
венпст на Фпндпт какп псигурителна финансиска институција е пращаое 
на закпнпдавната пплитика на закпнпдавецпт, ппадајќи пд уставнипт пснпв 
вп шленпт 68 пд Уставпт, сппред кпј Спбраниетп на Република Северна 
Македпнија дпнесува закпни и дава автентишнп тплкуваое на закпните. 
Фпндпт е државна сппственпст, кпјщтп гарантира ппкриваое на пдреденп 
псигуренп нивп на наплата на деппзити на физишки лица вп банките на 
теритприја на Република Северна Македпнија, негпвата финансиска 
пдржливпст е неппхпдна за целпкупнипт банкарски сектпр вп државата, не 
е пснпван за еднпкратна цел па пттука и негпвата уставнп-правна 
ппсервација се гледа какп специфишна псигурителна финансиска инсти-
туција кпја защтитува на ппределен нашин стабилнпст ппщтп на 
банкарскипт систем какп јавен интерес. Оттука, псппрената пдредба пд 
Закпнпт не мпже уставнп-правнп да се прпблематизира какп неспгласна сп 
шленпт 8, шленпт 9, шленпт 54 и шленпт 55 пд Уставпт. 
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4. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.106/2018 пд 24 февруари 2021 
гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шленпт 353 пд 
Кривичнипт закпник („Службен весник на Република Македпнија“ брпј 
37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 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, 97/2017 и 248/2018). 

 

СЕНТЕНЦА: Од аспект на прппищаната казна за стпрителпт сп казна затвпр 
пд најмалку пет гпдини, Уставнипт суд нема надлежнпст да ја пценува 
целисхпднпста на закпнската нпрма сп пглед на тпа щтп тпа е пращаое на 
закпнпдавецпт вп регулираоетп на предметната материја, ниту Уставнипт 
суд мпже да пценува дека друга спдржина наместп прппищаната треба да 
се предвиди вп нпрмата щтп би сппдвествувала на кривишнптп делп за кпе 
требалп да биде ппмала. Вп псппрената пдредба на ставпт 5 пд шленпт 353 
пд Кривишнипт закпник неспмненп се спдржани пснпвните елементи на 
кривишнптп делп злпупптреба на службената пплпжба и пвластуваое 
(стпрителпт на делптп, дејствиетп на изврщуваое, ппследицата и казната) 
ппради щтп не мпже да се ппстави пращаоетп за нејзината спгласнпст сп 
шлен 8 став 1 алинеја 3 и шлен 14 став 1 пд Уставпт на Република Северна 
Македпнија. 

 

5. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.165/2019 пд 3 март 2021 гпдина, не 
ппведе ппстапка за пценуваое уставнпста на шлен 13, вп делпт: „на маж и 
жена” и шлен 100-а став 5 алинеја 7 пд Закпнпт за семејствптп (“Службен 
весник на Република Македпнија” 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). 

 

СЕНТЕНЦА: Сп утврдуваоетп вп шленпт 13 пд Закпнпт за семејствптп на 
заедницата какп заедница на маж и жена не се навлегува вп лишнипт, 
приватнипт и семеен живпт, ниту се врщи дискриминација пп пснпв на 
сексуална приентација, туку самп се врщи изеднашуваое на брашната и 
впнбрашната заедница. Вп пднпс на псппренипт шлен 100-а став 5 алинеја 7 
пд Закпнпт, сппред Судпт, пдредбата пд Закпнпт е јасна и прецизна и 
тпшнп и прецизнп ги утврдува услпвите и критериумите кпи треба да ги 
испплнува ппсвпителпт кпищтп ги прппищува министерпт за труд и 
спцијална пплитика. При предвидуваоетп на кпнкретните услпви и 
критериуми кпи треба да ги испплнува ппсвпителпт, закпнпдавецпт гп 
имал вп вид најдпбрипт интерес на дететп сп цел сп ппсвпјуваоетп да се 
впсппстави пднпс рпдител-дете кпј е најблизпк дп пднпсите кпи ппстпјат 
вп биплпщкптп семејствп. 
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Сп иницијативата се бара вака дефинираната пдредба и утврдените 
критериуми да се изменат и дппплнат сп критериум да мпже и друга 
заедница да ушествува вп ппстапката за ппсвпјуваое, щтп не е вп 
надлежнпст на Уставнипт суд, туку е вп надлежнпст на закпнпдавнипт дпм, 
кпјщтп, меду другптп ја уредува и спцијалната пплитика. Оттука, псппре-
ните шленпви пд Закпнпт за семејствптп какп јасни и прецизни не мпжат да 
се дпведат ппд спмнение пп пднпс на шлен 8 став 1 алинеи 1 и 3, шле-
нпвите 9, 25 и 40 пд Уставпт, ниту сп пдредбите пд Еврппската кпнвенција 
за защтита на шпвекпвите права, кпја ги щтити индивидуалните, лишните 
права на шпвекпт и граданинпт, нп не преку закпнски пдредби, туку преку 
индивидуални ппсебни пдлуки. 

 

6. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.137/2019 пд 21 април 2021 гпдина, 
не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шлен 72 став 3, вп 
делпт: „ценејќи ја закпнитпста на ппстапката“ и шлен 72 став 4, вп делпт: 
„вп слушај на груба ппвреда на пдредбите за ппстапката“ пд Закпнпт за 
Судскипт спвет на Република Северна Македпнија („Службен весник на 
Република Северна Македпнија“ бр.102/2019). 

 

СЕНТЕНЦА: Уредуваоетп вп псппренипт шлен 72 пд Закпнпт за Судскипт 
спвет на Република Северна Македпнија пвпзмпжува правптп на жалба на 
разрещен судија или претседател на суд да се пстварува вп: двпстепена 
ппстапка, вп втпр степен да пдлушува судски прган, пдлуката на втпрпсте-
пенипт прган да е задплжителна, а вп рамките на закпнитпста на ппс-
тапката спрпведена пд Судскипт спвет, Спветпт за пдлушуваое пп жалба 
мпже да ги ппфати и пращаоата ппврзани сп фактишката спстпјба и сп 
примената на материјалнптп правп не ги дпведува вп пращаое темелните 
вреднпсти на уставнипт ппредпк на Републиката: владееое на правптп и 
ппшитуваоетп на ппщтп прифатените нпрми на медунарпднптп правп пд 
Уставпт. 

 

7. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.4/2021 пд 5 мај 2021 гпдина, не 
ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шлен 69 став 4 пд Закпнпт 
за управни сппрпви (“Службен весник на Република Северна Македпнија” 
бр.96/2019). 
 

СЕНТЕНЦА: Од пришина щтп вп псппренипт шлен 69 став 4 на Закпнпт, 
станува збпр за спстпјба кпга и de facto и de jure не ппстпи, пднпснп не е 
дпнесен ппединешен акт или кпга е ппнищтен утуженипт ппединешен акт и 
предметпт е вратен на управнипт прган на ппвтпрнп ппстапуваое, сппред 
Судпт, не ппстпи пснпв за ппднесуваое на правен лек, пднпснп нема акт за 
кпј евентуалнп би мпжелп да биде предвиденп правптп на жалба, туку тпа 
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е вп функција на закпнитп врщеое и птстрануваое на прпцедуралните, 
фпрмалните недпстатпци за да мпже Судпт пп птстрануваое на истите 
меритпрнп да пдлушува. Овпзмпжуваоетп на правптп на жалба на пвпј вид 
на пдлука би знашелп самп прплпнгираое на ппстапката сп щтп би се 
нарущилп нашелптп на екпнпмишнпст. Оттука, сп псппренипт шлен пд 
Закпнпт за управни сппрпви не се ппвредува нашелптп на владееоетп на 
правптп и уставнп гарантиранптп правп на жалба прптив пдлуките 
дпнесени вп прв степен пред суд.  

 

 8. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.14/2021 пд 2 септември 2021 
гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на Закпнпт за 
пппис на населениетп, дпмаќинствата и станпвите вп Република Северна 
Македпнија 2021 гпдина („Службен весник на Република Северна Маке-
дпнија“ бр. 19/2021 и 74/2021), вп целина. 

 

СЕНТЕНЦА: Сп Закпнпт за пппис на населениетп, дпмаќинствата и станп-
вите 2021 гпдина и сп прппищуваое на услпви и преземаое на мерки за 
защтита на здравјетп на населениетп сп цел на негпвп непрешенп спрпве-
дуваое вп услпви на ппстпеое на пандемија прпгласена пд Светската 
здравствена прганизација пд заразната бплест COVID-19, не се загрпзува 
јавнптп здравје спрптивнп на шлен 39 став 2 пд Уставпт. 
 

9. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.245/2020 пд 13 пктпмври 2021 
гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на шлен 4 став 5 вп 
делпт: „кприсник” и шлен 8 став 1 тпшка 1) вп делпт: „кпристи” пд Закпнпт 
за данпците на импт („Службен весник на Република Македпнија” брпј 
61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012, 188/2013, 154/ 
2015, 192/2015, 23/2016 и „Службен весник на Република Северна Маке-
дпнија” брпј 151/2021). 

 

СЕНТЕНЦА: Кпи и какви видпви на данпци какп јавна давашка ќе бидат 
утврдени сп закпн, ппкпнкретнп, за кпј недвижен импт се плаќа данпк на 
импт и кпи се данпшни пбврзници, а за кпи недвижнпсти не се плаќа данпк 
на импт, е пращаое пд дпменпт на надлежнпстите на закпнпдавецпт, какп 
негпвп уставнп правп да дпнесува закпн (шлен 68 став 1 алинеја 2 пд 
Уставпт) сп кпј ќе ги утврдува јавните давашки (шлен 68 став 1 алинеја 3 пд 
Уставпт), какп и сп закпн да гп утврдува нашинпт на пданпшуваоетп (шленпт 
33 пд Уставпт). 
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10.  Уставнипт суд сп Рещение У.бр.89/2021, У.бр.90/2021 и У.бр.114/ 
2021 пд 10 нпември 2021 гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на 
уставнпста на шлен 2 став 2 пд Закпнпт за изменуваое и дппплнуваое на 
Закпнпт за рабптните пднпси („Службен весник на Република Северна 
Македпнија“ брпј 151/2021), вп целина, а ппсебнп вп делпт: „а најдпцна 
дп 30 јуни 2022 гпдина”. 

 

СЕНТЕНЦА: Сп ппределуваое на дпгпвпрпт за врабптуваое прпдплжен сп 
ппднесените изјави за прпдплжуваое на дпгпвпрпт за врабптуваое дп 31 
август 2021 гпдина, да важи дп истекпт на времетп за кпе е прпдплжен, а 
најдпцна дп 30 јуни 2022 гпдина, не се задира вп веќе стекнатите права, 
щтп знаши дека тие ниту се птудуваат ниту се пдземаат. Закпнпдавецпт има 
правп при прпмена на режимпт на уредуваое на пднпсите вп пдделна 
пбласт, вп кпнкретнипт слушај при прпмена на услпвите за стекнуваое на 
правптп на пензија, да гп уреди преминпт пд старипт вп нпвипт режим при 
щтп сп скратуваоетп на рпкпт, не се ппвредуваат стекнатите права, какп 
щтп се тврди вп иницијативите, пд пришина щтп закпнпдавецпт при нивнп 
уредуваое ги имал предвид и ппднесените изјави за прпдплжуваое на 
дпгпвпрпт за врабптуваое сп щтп не се загрпзени правната сигурнпст и 
веќе стекнатите права и интереси на субјектите на кпи тие се пднесуваат. 
Оттука, вп кпнкретнипт слушај нема ппвреда на нашелптп на забрана на 
дискриминација ппради щтп псппренптп закпнскп рещение, не мпже 
уставнп да се прпблематизира пд аспект на еднаквпста на граданите пред 
Уставпт и закпните, вп смисла на пдредбата на шленпт 9 пд Уставпт, 
бидејќи пдредбата кпја се псппрува се пднесува на иста категприја на 
псигуреници, кпи се вп иста правна пплпжба и правни пднпси, пднпснп се 
пднесува за сите рабптници кпи ппднеле писмена изјава за прпдплжуваое 
на дпгпвпрпт за врабптуваое дп 31 август 2021 гпдина, щтп знаши се сп ист 
правен статус, и кпи ќе пстварат правп на пензија спгласнп сп закпн. 

 

11. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.85/2021 пд 9 декември 2021 не 
ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста на Закпнпт за утврдуваое на 
јавен интерес и нпминираое на стратешки партнер за имплементација 
на прпектпт за изградба на инфраструктурнипт Кпридпр 8 (делница: 
Тетпвп – Гпстивар – Букпјчани и прпектпт за автппатпт Требеништа – 
Струга – Ќафасан) и Кпридпрпт 10 д (делница на автппатпт Прилеп – 
Битпла) вп Република Северна Македпнија („Службен весник на Репу-
блика Северна Македпнија“ бр. 163/2021). 

 

СЕНТЕНЦА: Целисхпднпста на закпнскп рещение сп ппсебен закпн да се 
уредат деталите вп врска сп планираоетп, прпектираоетп и изградбата и 
упптребата на дел пд Кпридпрпт 8 и Кпридпрпт 10 д, кпи се прптегаат вп 
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Република Северна Македпнија, имајќи ја предвид спецификата на 
материјата щтп се уредува, ја исклушува примената на други закпни вп 
целпст или делумнп, вп врска сп сите пращаоа уредени сп пвпј закпн (lex 
specialis derogat legi generali), е прпценка на закпнпдавецпт и не претс-
тавува закпнпдавнп-правен преседан и не знаши ппвреда на владееоетп 
на правптп, какп темелна вреднпст на уставнипт ппредпк.  
Кпга државата се јавува какп субјект на пазарпт кпј нпминира стратещки 
партнер за имплементација на Прпектпт за изградба на кпнкретните 
инфраструктурни кпридпри, државата не е регулатпр на пазарпт кпј 
пбезбедува еднаква правна пплпжба на сите субјекти на пазарпт и презе-
ма мерки прптив мпнппплската пплпжба и мпнппплскптп пднесуваое на 
пазарпт. Не мпже да се изрази спмнеж вп уставнпста на закпнскптп 
рещение сп кпе се утврдува јавен интерес за целата експрппријација на 
недвижен импт сп цел да се успгласи сп назнашената упптреба за изградба 
на Кпридпрпт 8 и Кпридпрпт 10 д сп неппхпдната придружна инфраструк-
тура, при щтп се упатува на примена на Закпнпт за експрппријација. Сп 
јаснп ппределуваое на надлежнпста на Кпмитетпт за прегпвпри и 
негпвипт мандат, а вп пднпс на спставпт на Кпмитетпт, сп прппищуваое на 
рамка за ппределуваое на спставпт и пвластуваое на Владата да гп утврди 
кпнкретнипт спстав на истипт, се дпвплнп ппределени и ппределиви 
елементи за функципнираое на Кпмитетпт, сп щтп не се ппвредува 
владееоетп на правптп, какп темелна вреднпст на уставнипт ппредпк на 
Републиката. 

 

12. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.161/2019 пд 21 јануари 2021 
гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста и закпнитпста на 
шлен 174 ставпви 2 и 3, шлен 178 став 2, шленпви 179, 180 и 181 пд Судскипт 
делпвник („Службен весник на Република Македпнија“ бр.66/2013 и 
114/2014). 

 

СЕНТЕНЦА: Прераспределбата на судските предмети вп специфишни 
ситуации (изземаое на судешкипт судија пп бараое на странка, ненадејнп 
птсуствп на судијата, нпвпизбран судија, нпвпрасппреден судија, ппстапу-
ваое пп пдреден вид на судски предмети самп пд еден судија), какп и 
пвластуваоетп на претседателпт на судпт за тпа какп да ппстапува вп тие 
ситуации, е вп рамките на закпнските пвластуваоа и пдгпвпрнпсти на 
претседателпт на судпт, утврдени вп Закпнпт за управуваое сп движеоетп 
на предметите вп судпвите, претставува пбјективизација на распределбата 
и прераспределбата на судските предмети вп пдредени специфишни 
ситуации и не гп дпведуваат вп пращаое непристраснптп избираое на 
судијата, пднпснп правптп на граданите на еднакпв пристап пред судпт и 
нивнптп правп на правишнп судеое пд непристрасен суд утврдени вп 
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шленпвите 6 и 7 пд Закпнпт за судпвите. Ппради тпа, не мпже да се ппстави 
пращаое за закпнитпста на шлен 178 став 2, шленпвите 179, 180 и 181 пд 
Судскипт делпвник, ниту пак за ппвреда на уставнптп нашелп на 
еднаквпста на граданите утврденп вп шленпт 9 пд Уставпт. 

 

13. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.284/2020 пд 21 април 2021 
гпдина, не ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста и закпнитпста на 
шлен 73 став 4 вп делпт „Згплемуваоетп на платата мпже да се замени сп 
слпбпдни денпви“, пд Кплективнипт дпгпвпр на Министерствптп за 
пдбрана („Службен весник на Република Северна Македпнија“ бр.238/ 
2019). 

 

СЕНТЕНЦА: Осппренипт дел пд ставпт 4 на шленпт 73 пд Кплективнипт 
дпгпвпр: „Згплемуваоетп на платата мпже да се замени сп слпбпдни 
денпви“, уредува правп, а не пбврска за замена на згплемуваоетп на пла-
тата сп слпбпдни денпви на врабптените, кпи испплнуваат услпви за згпле-
муваое на пснпвната плата на нашин какп е тпа уреденп сп Кплективнипт 
дпгпвпр. Осппренипт дел пд пдредбата има карактер на алтернативна 
мпжнпст за замена на згплемуваое на пснпвната плата сп слпбпдни 
денпви какп правп на избпр на рабптникпт и рабптпдавашпт сп заеднишка 
спгласнпст за пстваруваое на тпа правп, а вп интерес на двете страни, вп 
спгласнпст и сп непрешенп реализираое на рабптнипт прпцес, нп и сп 
правптп на прпценка на рабптникпт наместп сп исплата вп пари да пствари 
слпбпдни денпви самп вп рамки на исплата на пснпвната плата.  

 

14. Уставнипт суд сп Рещение У.бр.35/2012 пд 5 мај 2021 гпдина, не 
ппведе ппстапка за пценуваое на уставнпста пценуваое на уставнпста и 
закпнитпста на: Одлуката за преименуваое на Оснпвнптп ушилищте 
„Никпла Вапцарпв“ вп Оснпвнп ушилищте „Имри Елези“ бр.07-109/3 пд 27 
јануари 2012 гпд; Одлуката за преименуваое на Оснпвнптп ушилищте 
„Јане Сандански“ вп Оснпвнп ушилищте „Јащар Беј Шкупи“ бр.07-109/5 пд 
27 јануари 2012 гпдина; Одлуката за преименуваое на Оснпвнптп уши-
лищте „Цветан Димпв“ вп Оснпвнп ушилищте „Хасан Прищтина“ бр.17-
109/6 пд 27 јануари 2012 гпдина, и Одлуката за преименуваое на Оснпв-
нптп ушилищте „Рајкп Жинзифпв“ вп Оснпвнп ушилищте „Исмаиљ Ќемаљи“ 
бр.07-109/4 пд 27 јануари 2012 гпдина, сите дпнесени пд Спветпт на 
Опщтина Чаир и пбјавени вп „Службен гласник на Опщтина Чаир“ бр.1 пд 1 
февруари 2012 гпдина.  

 

СЕНТЕНЦА: Пп пращаоетп за прпмена на иметп на пснпвнп ушилищте пд 
сущтинскп знашеое е фактпт дали псппрените пдлуки се вп спгласнпст сп 
Закпнпт за лпкалната сампуправа, Закпнпт за пснпвнптп пбразпвание какп 
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lex specialis вп пднпс на Закпнпт за устанпвите шии пдредби имаат 
супсидијарна примена и се применуваат дпкплку сп друг закпн ппинаку не 
е уреденп. Вп кпнкретнипт слушај, спгласнп шлен 21 пд Закпнпт за 
пснпвнптп пбразпвание сп статутпт кпј гп дпнесува ушилищнипт пдбпр, 
меду другптп, се уредува и називпт на пснпвнптп ушилищте, какп и дека на 
статутпт на пснпвнптп ушилищте спгласнпст дава Министерствптп за 
пбразпвание. Притпа, спгласнпста е кпнкретен акт сп кпј се пптврдува дека 
статутпт или негпвите измени и дппплнуваоа се дпнесени вп ппстапка 
предвидена сп Закпнпт и пп дадената спгласнпст, се смета дека вп целпст 
е запазена ппстапката за негпвп дпнесуваое. 
Oсппрените пдлуки се дпнесени вп ппстапка кпја е вп спгласнпст сп 
Закпнпт за лпкална сампуправа ппради щтп псппрените пдлуки не мпже 
пснпванп да се дпведат ппд спмнение пп пднпс на нивната спгласнпст сп 
шлен 41 став 3 пд Закпнпт за лпкалната сампуправа. Oрган кпј мпже сп 
статутарна пдлука за измени на статутпт да гп прпмени називпт на 
пснпвните ушилищта псвен ушилищнипт пдбпр на наведените ушилищта врз 
дадена спгласнпст пд Министерствптп за пбразпвание е и Спветпт на 
Опщтината Чаир кпјщтп сп свпи пдлуки мпже да врщи прпмени на 
имиоата на пснпвните ушилищта, ппради щтп Судпт пцени дека сп 
псппрените пдлуки Спветпт на Опщтина Чаир не навлегпл вп надлежнпста 
на ушилищнипт пдбпр на наведените пснпвни ушилищта, пднпснп истипт не 
ги прешекприл свпите пвластуваоа кпга ги дпнел псппрените пдлуки.  
Оттука, псппрените пдлуки не мпжат да се дпведат ппд спмнение пп пднпс 
на шлен 8 став 1 алинеја 3 и шлен 51 пд Уставпт на Република Македпнија и 
сп Закпнпт за пснпвнптп пбразпвание и Закпнпт за лпкалната сампуправа. 

 
 

3. БАРАОА ЗА ЗАШТИТА НА СЛПБПДИ И ПРАВА 
 

 Вп текпт на 2021 гпдина, дп Судпт беа ппднесени вкупнп 12 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 
2021 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 2021 гпдина, рещи 14 предмети за защтита на 
слпбпдите и правата (пд кпи 5 се примени вп 2021 гпдина, 7 бараоа се 
примени вп текпт 2020 гпдина, a 2 (две) вп 2019 гпдина). 
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Рещените бараоа за защтита на слпбпдите и правата се пднесуваа 
на защтита пд дискриминација врз пснпва на: спцијална припаднпст 
пплитишка припаднпст, ппл, раса, верска и наципнална припаднпст; 
защтита на слпбпдата на мислата и јавнптп изразуваое на мислата, уверу-
ваоетп и пплитишкптп здружуваое и дејствуваое, правп на сппственпст 
(денаципнализација) и неизврщуваое на правпсилна пресуда на 
Еврппскипт суд за шпвекпви права. 
  

Од вкупнипт брпј рещени бараоа за защтита на слпбпдите и 
правата, Судпт дпнесе една пдлука сп кпја се пдби бараоетп, а 13 
(тринаесет) решенија сп кпи беа птфрлени бараоата ппради ппстпеое 
прпцесни прешки за пдлушуваое или ппради ненадлежнпст.  
 

1. Пп предметпт У.бр.286/2020 пд 26 јануари 2021 гпдина за 
защтита на слпбпдите и правата щтп се пднесуваат на забрана на дискри-
минација на граданите пп пснпв на спцијална припаднпст, Судпт дпнесе 
Рещение сп кпе се птфрла бараоетп на ппднпсителпт. 

 

СЕНТЕНЦА: Судпт гп птфрли бараоетп за защтита на слпбпдите и правата 
бидејќи пд денпт на дпставуваоетп на ппединешнипт акт дп денпт на 
ппднесуваоетп на бараоетп за защтита на слпбпдите и правата утврдени 
сп шлен 110 алинеја 3 пд Уставпт, ппминале ппвеќе пд 2 месеци ппради 
щтп Судпт пцени дека не се испплнети прпцесните претппставки пд шленпт 
52 пд Делпвникпт на Уставнипт суд за впущтаое вп меритпрнп ппстапу-
ваое и пдлушуваое пп бараоетп за защтита на слпбпдите и правата и дека 
се испплнети услпвите пд шлен 28 алинеја 3 пд Делпвникпт, за птфрлаое 
на бараоетп. 

 

2. Пп предметпт У.бр.313/2020 пд 4 февруари 2021 гпдина за 
защтита на слпбпдите и правата щтп се пднесуваат на забрана на дискри-
минација пп пснпв на спцијална припаднпст, Судпт дпнесе Рещение сп кпе 
се птфрла бараоетп на ппднпсителпт на бараоетп. 

 

СЕНТЕНЦА: Судпт гп птфрли бараоетп ппради ппстпеое прпцесни прешки 
за пдлушуваое, пд пришина щтп вп кпнкретнипт слушај бараоетп е 
ппднесенп пд правнп лице щтп е вп спрптивнпст сп шленпт 51 пд 
Делпвникпт, сппред кпј самп физишкп лице, пднпснп граданин, мпже да 
ппднесе бараое за защтита на слпбпдите и правата утврдени сп шлен 110 
алинеја 3 пд Уставпт. 
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 3. Пп предметпт У.бр.294/2020 пд 24 февруари 2021 гпдина за 
защтита на слпбпдите и правата ппвредени сп преземенп дејствп сп 
изврщуваое на ппединешен акт, Судпт дпнесе Рещение сп кпе се птфрла 
бараоетп на ппднпсителпт на бараоетп. 
 

СЕНТЕНЦА: Судпт гп птфрли бараоетп ппради ппстпеое на прпцесни 
прешки спгласнп шлен 28 алинеја 3 пд Делпвникпт на Уставнипт суд, пд 
пришина щтп вп кпнкретнипт слушај е прппущтен субјективнипт рпк пд два 
месеца за ппднесуваое на бараоетп за защтита на слпбпдите и правата 
пред Уставнипт суд. 

 

 4. Пп предметпт У.бр.174/2020 пд 3 март 2021 гпдина за защтита на 
слпбпдите и правата щтп се пднесуваат на пплитишкптп здружуваое и 
дејствуваое, Судпт дпнесе Рещение сп кпе се птфрла бараоетп на 
ппднпсителпт на бараоетп.  
 

СЕНТЕНЦА: Вп кпнкретнипт слушај бараоетп за защтита на слпбпдите и 
правата пп свпјата сущтина претставува бараое за преиспитуваое на 
кпнкретни судски пдлуки пд аспект на утврдена фактишка спстпјба и при-
мената на материјалнптп и прпцеснптп правп т.е инстанципнп ппстапу-
ваое, щтп е надвпр пд надлежнпстите на Уставнипт суд. Оттука, Судпт пце-
ни дека не се испплнети прпцесните претппставки пд шленпт 52 пд Делпв-
никпт на Уставнипт суд, пднпснп ппстпјат прпцесни прешки Судпт да се 
впущти вп меритпрнп пдлушуваое пп бараоетп, а сп цел да утврди дали 
ппстпи или не ппвреда на правптп на пплитишкп здружуваое и 
дејствуваое. 
 

 5. Пп предметпт У.бр.317/2020 пд 10 март 2021 гпдина за защтита 
на слпбпдите и правата щтп се пднесуваат на забраната на дискримина-
ција на граданите пп пснпв на спцијална припаднпст, Судпт дпнесе 
Рещение сп кпе се птфрла бараоетп на ппднпсителпт. 
 

СЕНТЕНЦА: Судпт гп птфрли бараоетп ппради ппстпеое на прпцесни 
прешки за ппстапуваое на истптп, а вп врска сп шленпт 68 пд Делпвникпт 
на Судпт, пд пришина щтп вп кпнкретнипт слушај е прппущтен субјектив-
нипт рпк пд два месеци за ппднесуваое на предметнптп бараое и не 
мпже ппднпсителпт на бараоетп да се ппвикува на мпжнпста да гп 
кпристи пбјективнипт рпк пд пет гпдини сп пглед на тпа щтп му бил ппзнат 
тпшнипт датум на преземенптп дејствие и вп ппределенипт рпк не гп искп-
ристил правптп за защтита пред Уставнипт суд.  
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6. Пп предметпт У.бр.55/2021 пд 24 јуни 2021 гпдина за защтита на 
слпбпдите и правата, Судпт дпнесе Рещение сп кпе гп птфрла бараоетп на 
ппднпсителпт на бараоетп. 

 

СЕНТЕНЦА: Осппрената пресуда дпнесена пд Оснпвнипт суд вп Битпла не е 
кпнешен, ниту правпсилен ппединешен акт, ниту пак навпдите вп бараоетп 
ппкренуваат пращаоа ппврзани сп слпбпдите и правата утврдени вп шлен 
110 алинеја 3 пд Уставпт.  
Вп пднпс на Пресудата дпнесена пд Апелаципнипт суд вп Битпла какп 
правпсилен ппединешен акт е прпблематизиран пред Уставнипт суд пп 
истекпт на 2 месеци пд приемпт/ дпставуваоетп на таа пресуда, ппради 
щтп Судпт гп птфрли бараоетп спгласнп на шлен 28 алинеи 1 и 3 пд 
Делпвникпт на Уставнипт суд. 
 

 7. Пп предметпт У.бр.282/2020 пд 9 септември 2021 гпдина за 
защтита на слпбпдите и правата щтп се пднесуваат на защтита пд 
дискриминација врз пснпва на пп пснпв на ппл, раса, верска, наципнална, 
спцијална и пплитишка припаднпст, Судпт гп птфрли бараоетп. 
 

СЕНТЕНЦА: Судпт утврди дека псппрените пресуди не се псппруваат пд 
аспект на слпбпдите и правата щтп ги щтити Уставнипт суд врз пснпва на 
шлен 110 алинеја 3 пд Уставпт на Република Македпнија, туку пд аспект на 
ппвреда на правптп на сппственпст пднпснп денаципнализација пп пснпв 
на наследствп, шија защтита е надвпр пд делпкругпт на Уставнипт суд. 
Впеднп, пп пднпс на псппрената пресуда на Вищипт Управен суд, кпј акт е 
ппединешен и правпсилен акт, Судпт утврди дека се испплнети услпвите пд 
шлен 28 алинеја 3 пд Делпвникпт на Уставнипт суд, за птфрлаое на 
бараоетп, бидејќи бараоетп е ппднесенп пп истекпт на рпкпт пд 2 (два) 
месеци предвиден вп шлен 51 пд Делпвникпт. 
 

 8. Пп предметпт У.бр.50/2021 пд 22 септември 2021 гпдина за 
защтита на слпбпдите и правата кпищтп се пднесуваат на забрана на 
дисриминација пп пснпв на наципнална припаднпст, Судпт дпнесе 
Рещение сп кпе гп птфрла бараоетп на ппднпсителпт на бараоетп. 
 

СЕНТЕНЦА: Актпт и дејствиетп на кпи се ппвикува ппднпсителката на 
бараоетп - пбрасците за издаваое на лишна карта издадени пд МВР, имаат 
дејствп erga omnes, пднпснп ппщтп дејствп и се пднесуваат за сите градани 
на Република Северна Македпнија, и не мпже да имаат третман на 
ппединешен акт или дејствп сп кпи се врщи ппвреда на ппединешните 
права или слпбпди на ппднпсителката на бараоетп, какп ппединец. 
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Оттука, не се испплнети прпцесните претппставки пд шленпт 51 пд 
Делпвникпт на Уставнипт суд за впущтаое вп меритпрнп ппстапуваое и 
пдлушуваое пп бараоетп за защтита на слпбпдите и правата и Судпт гп 
птфрли бараоетп спгласнп шлен 28 алинеја 3 пд Делпвникпт. 

 

9. Пп предметпт У.бр.43/2021 пд 6 пктпмври 2021 гпдина за защтита 
на слпбпдите и правата, Судпт дпнесе Рещение сп кпе гп птфрла бараоетп 
на ппднпсителпт на бараоетп. 

 

СЕНТЕНЦА: Судпт гп птфрли бараоетп спгласнп шлен 28 алинеи 1 и 3 пд 
Делпвникпт на Уставнипт суд пд пришина щтп вп бараоетп не се наведени 
ппединешни акти (кпнешен или правпсилен ппединешен акт) сп кпи се 
пдлушува за некпе пд слпбпдите и правата пд шлен 110 алинеја 3 пд 
Уставпт за кпе мпже да се бара уставнп-судска защтита. Вп сущтина сп 
бараоетп на ппднпсителпт пд Уставнипт суд се бара да интервенира при 
пдлушуваоетo за фактишки пращаоа щтп излегуваат пд надлежнпст на 
Судпт утврдена сп Уставпт, а кпи пращаоа мпжат да се утврдат и 
сппдветнп санкципнираат вп ппстапка пред други надлежни пргани. 

 

10. Пп предметпт У.бр.5/2019 пд 10 нпември 2021 гпдина за 
защтита на слпбпдите и правата щтп се пднесуваат на забрана на дискри-
минација пп пснпв на наципнална припаднпст и правптп на слпбпда на 
уверуваое, спвеста, мислата и јавнптп изразуваое на мислата пд шлен 110 
став 1 алинеја 3 пд Уставпт, Судпт дпнесе Рещение сп кпе гп птфрла 
бараоетп на ппднпсителпт на бараоетп. 

 

СЕНТЕНЦА: Уставнипт суд е надлежен да пдлушува за защтитата на пние 
слпбпди и права утврдени вп шлен 110 алинеја 3 пд Уставпт, кпищтп се 
ппвредени сп кпнешен или правпсилен ппединешен акт или дејствп, нп не и 
за защтита на слпбпдите и правата кпи би биле ппвредени сп акти кпи 
немаат карактер на кпнешен или правпсилен акт, какп щтп е вп 
кпнкретнипт слушај. Оттука, Судпт пцени дека не се испплнети прпцесните 
претппставки пд шленпт 51 пд Делпвникпт за ппстапуваое пп бараоетп, пд 
кпи пришини бараоетп на ппднпсителите се птфрли спгласнп шлен 28 
алинеја 3 пд Делпвникпт. 

 

11. Пп предметпт У.бр.41/2021 пд 17 нпември 2021 гпдина за 
защтита на слпбпдите и правата щтп се пднесуваат на забрана на дискри-
минација пп пснпв на пплитишка припаднпст, Судпт дпнесе Рещение сп кпе 
гп птфрли бараоетп на ппднпсителпт на бараоетп. 
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СЕНТЕНЦА: Осппрената пдлука на Спбраниетп за избпр на заменик 
нарпден правпбранител не претставува акт спгласнп шленпт 51 пд 
Делпвникпт на Уставнипт суд за кпј мпже да се бара защтита на слпбпдите 
и правата предвидени вп шлен 110 алинеја 3 пд Уставпт, а впеднп Судпт 
веќе пдлушувал за истата и нема пснпви за ппинаквп пдлушуваое, ппради 
щтп Судпт гп птфрли бараоетп спгласнп шлен 28 алинеи 2 и 3 пд 
Делпвникпт на Уставнипт суд. 

 

12. Пп предметпт У.бр.52/2019 пд 1 декември 2021 гпдина за 
защтита на слпбпдите и правата щтп се пднесуваат на забрана на 
дискриминација пп пснпв на спцијална припаднпст, Судпт дпнесе Рещение 
сп кпе гп птфрли бараоетп на ппднпсителпт на бараоетп. 

 

СЕНТЕНЦА: Бараоетп не се пднесува на забрана на дискриминација пп 
пснпв на спцијална припаднпст, какп щтп ппднпсителите на бараоетп 
самп декларативнп се ппвикуваат, туку всущнпст претставува бараое 
Уставнипт суд да пдлушува какп инстанципнп ппвиспк суд за права и 
интереси вп кпнкретен предмет, за щтп Уставнипт суд не е надлежен, 
ппради щтп Судпт пцени дека бараоетп треба да се птфрли спгласнп шлен 
28 алинеи 1 и 3 пд Делпвникпт на Уставнипт суд. 

 

13. Пп предметпт У.бр.283/2020 пд 9 декември 2021 гпдина за 
защтита на слпбпдите и правата щтп се пднесуваат на защтита на 
слпбпдата на изразуваое, спвеста, мислата и јавнптп изразуваое на 
мислата, пплитишкп дејствуваое какп и забрана на дискриминација пп 
пснпв на пплитишкп дејствуваое, Судпт дпнесе Одлука сп кпја вп дел гп 
пдби бараоетп, а вп дел гп птфрли бараоетп на ппднпсителпт на 
бараоетп. 

 

СЕНТЕНЦА: Пптврдуваоетп, сп Рещение дпнесенп пд Спветпт за пдлушу-
ваое пп жалби фпрмиран при Врхпвнипт суд на Република Северна Маке-
дпнија, на Одлуката дпнесена пд Судскипт спвет на Република Северна 
Македпнија сп кпја Владимир Паншевски - судија на Оснпвнипт кривишен 
суд Скппје се разрещува пд врщеое на судиската функција ппради 
неструшнп и неспвеснп врщеое на функцијата претседател на суд, сппред 
пцената на Уставнипт суд се наведените дејствија на претседателпт на 
Оснпвнипт суд Скппје I вп Скппје Владимир Паншевски (изврщил рашна 
распределба на нпвппримени предмети, давајќи усна наредба щтп билп 
забележанп пд судскипт службеник вп АКМИС системпт, без да изгптви 
пдлуки сп пбразлпжени пришини за таквптп распределуваое на предмети-
те, а изврщил и рашнп распределуваое на предмет спрптивнп пд Гпдищ-
нипт расппред на рабпта на судиите за 2016 гпдина), а не негпвите 
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текстпви пбјавени вп пешатените медиуми и на негпвипт е-прпфил, ппради 
щтп, фпрмалнпправнп и материјалнпправнп гледанп, Рещениетп нема 
дппирнпст сп правптп на слпбпдата на уверуваоетп, спвеста, мислата и 
јавнптп изразуваое на мислата, ниту сп слпбпдата на пплитишкптп дејству-
ваое и сп забраната на дискриминација пп пснпв на пплитишкп уверуваое, 
а на шија ппвреда упатува ппднпсителпт на Бараоетп дпставенп дп 
Уставнипт суд. 
Штп се пднесува, пак, дп навпднипт пплитишки ппттик кпј бил изврщен 
преку медиумите за да се преземеле дејствија ппврзани сп Рещениетп, 
дури и да се прифати таквата мпжнпст иакп псппренптп рещение се 
заснпва на други, правнп несппрни, факти кпи гп пправдуваат разрещу-
ваоетп, тпј ппттик би бил вп рамките на шлен 52 став 6 пд Закпнпт за 
судпвите и на темелните вреднпсти на уставнипт ппредпк утврдени вп 
шлен 8 став 1 алинеи 1, 3 и 4 пд Уставпт на Република Северна Македпнија, 
судија и претседател на суд да не смее да пстварува пплитишка активнпст, 
пднпснп активнпст кпја излегува надвпр пд судиската функција, навлегува 
вп надлежнпст на други државни пргани и влијае на врщеоетп на 
судиската функција, ппради щтп псппренптп рещение и пд тпј аспект не е 
неуставнп и незакпнитп. 

 

14. Пп предметпт У.бр.72/2021 пд 15 декември 2021 гпдина за 
защтита на слпбпдите и правата щтп се пднесуваат на неизврщуваое на 
правпсилна пресуда на Еврппскипт суд за шпвекпви права, Судпт дпнесе 
Рещение сп кпе гп птфрли бараоетп. 

 

СЕНТЕНЦА: Спгласнп уставните надлежнпсти, Уставнипт суд нема надлеж-
нпст вп сферата на изврщуваое на пресудите на Еврппскипт суд за 
шпвекпви права, ппради щтп Судпт гп птфрли бараоетп за защтита на 
слпбпдите и правата спгласнп шлен 28 алинеја 1 пд Делпвникпт на 
Уставнипт суд, ппради ненадлежнпст на Уставнипт суд да пдлушува пп 
бараоа за изврщуваое на такпв вид пресуди. 

 
 

4. ИЗДВПЕНИ МИСЛЕОА 
 
 Вп текпт на 2021 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 дванаесет (12) издвпени мислеоа на 
судии и тпа вп предметите: У.бр.22/2019, У.бр.51/2020, У.бр.263/2020, 
У.бр.164/2019, У.бр.299/2020, У.бр.15/2020, У.бр.1/2020, У.бр.137/2019, 
У.бр.284/2020, У.бр.247/2020, У.бр.41/2021 и У.бр.85/2021. 
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V.  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 2021 гпдина истп така се 
пстваруваще и преку спппщтенија вп врска сп сите активнпсти на Судпт, 
какп на дпмащнп така и на медунарпднп нивп. 
 
 Вп декември 2021 гпдина, за прв пат пд свпетп пснпваое, Уставнипт 
суд на Република Северна Македпнија ја впстанпви ппзицијата ппртпарпл-
Спветник на Судпт за пднпси сп јавнпста – Христина Белпвска, сп цел 
унапредуваое на транспарентнпста и згплемуваое на дпвербата кај 
граданите. Ппртпарплпт ракпвпди и сп службената Фејсбук страница кпја 
Судпт за прв пат ја дпби сп цел да биде вп шекпр сп нпвите трендпви на 
инфпрмираое и да гп кпристи пвпј медиум какп канал за тпшнп и 
навременп инфпрмираое и ппдпбруваое на транспарентнпста. 
 
 
VI.  МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
 
 

Вп текпт на 2021 гпдина, вп рамките на активнпстите на медунарпд-
ната 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.  

 

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

 

  На ппкана пд претседателпт на Уставнипт суд на Република 
Турција, прпф.д-р Зухту Арслан, вп перипд пд 27 дп 31 јануари делегација 
на Уставнипт суд на Република Северна Македпнија предвпдена пд 
претседателпт на Судпт, Сали Мурати, судиите: Елена Гпщева, Јпван 
Јпсифпвски и д-р Осман Кадриу и спветникпт м-р Љубица Ангелпва, 
пствари рабптна ппсета на Република Турција. 

Вп рамките на ппсетата, делегацијата најпрвин пствари рабптна 
средба сп претседателпт и судии на Уставнипт суд на Република Турција, 
на кпја беа разменети мислеоа и искуства за актуелни уставнп-правни 
пращаоа пд ппсебен интерес за двата суда.  

Вп рамките на пфицијалната ппсета на Република Турција, 
делегацијата пствари и средби сп: претставници на Судпт за судир на 
надлежнпсти на Република Турција и Врхпвнипт управен суд на Република 
Турција, претседателпт на Врхпвнипт суд на Република Турција, г. Мехмед 
Акарча на кпја присуствуваще и врхпвнипт јавен пбвинител на Република 
Турција, г. Беќир Шахин, сп Министерпт за правда на Република Турција, г. 
Абдулхамид Дул и сп претседателпт на Република Турција, г. Речеп Таип 
Ердпган, на кпја присуствуваще и претседателпт на Уставнипт суд на 
Република Турција, г. Зухту Арслан.  

 

 Вп рамките на шещкптп претседателствп сп Кпнференцијата на 
еврппските уставни судпви, пп пат на видеп-кпнференција на 24 и 25 
февруари се пдржа XVIII-пт Кпнгрес на тема: „Чпвекпви права и фунда-
ментални слпбпди: Однпспт ппмеду медунарпдните, наднаципналните и 
наципналните каталпзи вп 21 век“. Вп рабптата на Кпнгреспт, ушествуваа 
35 уставни/врхпвни судпви кпищтп се пплнпправни шленки на Еврппската 
Кпнференцијата на уставни судпви, при щтп Кпнгреспт, заппшна сп 
спстанпкпт на Кругпт на претседателите, щтп се пдржа на 24 февруари 
2021 гпдина, на кпј ушествуваще претседателпт на Уставнипт суд на 
Република Северна Македпнија, г. Сали Мурати, при щтп беа разгледани и 
се гласаще за ппвеќе пращаоа пд прганизациски карактер кпи се 
пднесуваат на Кпнференцијата. 

Претседателпт Мурати, судијата д-р Даркп Кпстадинпвски, секрета-
рпт на Судпт, Александар Лазпв и спветникпт м-р Симпна Герасимпва-
Јпванпвска, на 25 февруари 2021 гпдина, ушествуваа вп рабптата на пвпј 
кпнгрес, на кпј се дискутираще за ппвеќе теми кпищтп се пднесуваат на 
уставнптп судствп и защтитата на слпбпдите и правата. 
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 Претседателпт на Судпт, Сали Мурати, на 21 април 2021 гпдина, на 
ппкана пд Претседателпт на Кпнгреспт на лпкалните и регипналните 
власти на Спветпт на Еврппа, г.Лендер Вербек, ушествуваще на видеп 
кпнференциски спстанпк прганизиран пд Кпнгреспт на лпкалните и 
регипналните власти при Спветпт на Еврппа.  
 Видеп спстанпкпт се пдржа вп рамките на најавенипт мпнитпринг на 
Република Северна Македпнија пд страна на Кпнгреспт на лпкални и 
регипнални власти на Спветпт на Еврппа кпјщтп спрпведува регуларен 
мпнитпринг на сите земји-шленки на Спветпт на Еврппа кпищтп ја имаат 
пптпищанп и ратификуванп Еврппската ппвелба за лпкалната сампуправа. 

Претседателпт на Судпт, Сали Мурати, на пвпј мпнитпринг спстанпк 
на Кпнгреспт на лпкалните и регипналните власти на Спветпт на Еврппа, 
имаще свпе излагаое вп кпе ппдеталнп ги презентираще следниве 
пращаоа кпищтп се пднесуваат на: уставната пплпжба на лпкалната 
сампуправа, закпнската рамка сп кпја е регулирана лпкалната сампуправа, 
надлежнпстите на Уставнипт суд преку кпи пдлушува за пращаоа щтп се 
пднесуваат на лпкалната сампуправа при щтп презентираще и статистишки 
ппдатпци пд ппследните 10 гпдини пд уставнп-судската практика вп пднпс 
на примените предмети вп кпи беа псппрени актите на единиците на 
лпкалната сампуправа какп и релевантни ставпви на Судпт пдлушувајќи пп 
пдредени пращаоа кпищтп се пднесуваат на лпкалната сампуправа. 

 

 На ппкана пд Уставнипт суд на Република Бугарија вп перипдпт пд 
8 дп 11 јуни 2021 гпдина, делегација на Уставнипт суд на Република 
Северна Македпнија, предвпдена пд претседателпт на Судпт, г-да Дпбрила 
Кацарска, трпјца судии на Уставнипт суд и секретарпт на Судпт, пствари 
пфицијална ппсета на Република Бугарија.  

Вп рамките на ппсетата се пдржа Тркалезна маса на тема: 
„Предизвиците на мпдернипт кпнституципнализам вп услпви на КОВИД-
19“.  

Истп така, делегацијата на Уставнипт суд пствари и прптпкпларна 
средба сп Претседателпт на Република Бугарија, Г. Румен Радев. 

 

 Секретарпт на Судпт, Александар Лазпв, ушествуваще на Деветтата 
летна щкпла прганизирана пд Уставнипт суд на Република Турција (7 и 8 
септември 2021 гпдина), кпја ппради пандемијата на КОВИД 19, се пдржа 
преку пнлајн видепкпнференциска врска. Темата на пваа кпнференција 
беще изврщуваоетп на пдлуките на уставните судпви и на истата 
ушествуваа претставници на 28 уставни судпви и други институции пд 
ппвеќе држави.  
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 Секретарпт на Судпт, Александар Лазпв, на 15 септември 2021 
гпдина, пствари пнлајн средба сп Делегацијата на Венецијанската 
кпмисија вп врска сп ппбаранптп мислеое пд Република Северна 
Македпнија за Предлпг-закпнпт за впнредна спстпјба. Од негпва страна, 
беа презентирани: функципнираоетп на Уставнипт суд за време на 
впнредната спстпјба кпја беще утврдена на теритпријата на Република 
Северна Македпнија вп перипдпт март - јуни 2020 гпдина; пдлуките и 
ставпвите на Судпт вп врска сп ппвеќетп псппрени уредби сп закпнска сила 
дпнесени пд Владата на Република Северна Македпнија, пдлуките на 
претседателпт на Републиката за утврдуваое ппстпеое впнредна спстпјба 
и други пдлуки на Владата ппврзани сп впнредната спстпјба.    

 

 Претседателпт на Уставнипт суд, г-да Дпбрила Кацарска, на 8 
пктпмври 2021 гпдина, ушествуваще на регипналната пнлајн кпнференција 
на уставните судпви пд регипнпт, прганизирана пд Уставнипт суд на 
Република Србија и германската фпндација ИРЗ на тема – „Защтита на 
правoтo на ппшитуваое на семејнипт живпт вп уставнп-судската пракса“, 
на кпја имаще свпе излагаое сп наслпв „Защтита на правoтo на 
ппшитуваое на семеен живпт пред Уставнипт суд на Република Северна 
Македпнија“. 

 

 Претседателпт и судиите на Уставнипт суд на 7 декември 2021 
гпдина пстварија рабптна средба сп делегација на Уставнипт суд на 
Република Кпспвп на кпја беа разменети идеи и мислеоа за нашините и 
пблиците на мпжната идна спрабптка ппмеду двата суда, нп и искуства и 
ставпви за пращаоата кпищтп се вп нивната надлежнпст, а ппсебен акцент 
беще ставен на делпт за защтита на уставните слпбпди и права. 

 
VI.  ДРУГИ АКТИВНПСТИ НА СУДПТ 

 
 Претседателпт на Уставнипт суд, Сали Мурати, судиите: д-р Осман 

Кадриу и Насер Ајдари и генералнипт секретар Александар Лазпв на 20 
јануари 2021 гпдина, пстварија средба сп Н.Е. Фатпс Река, амбасадпр на 
Република Албанија вп Република Северна Македпнија. 

 

 Претседателпт на Уставнипт суд, г. Сали Мурати, на 22 јануари 
2021 гпдина пствари средба сп Н.Е. г-дин Сергеј Баздникин, aмбасадпр на 
Руската Федерација вп Република Северна Македпнија. 

 

 Претседателпт на Уставнипт суд, Сали Мурати, на 25 јануари 2021 
гпдина пствари рабптна средба сп првипт заменик на претседателпт на 
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Владата на Република Северна Македпнија и министер за пплитишки 
систем и пднпси меду заедниците, г. Артан Груби. 

 

 Претседателпт на Уставнипт суд, г. Сали Мурати, на 3 февруари 
2021 гпдина пствари средба сп Претседателпт на Владата на Република 
Северна Македпнија, г. Зпран Заев на кпја беще разгпваранп на темата: 
Независнпста на судските институции е пснпвен предуслпв за владееое на 
правптп и правната држава, какп и за други актуелни пращаоа пд сферата 
на уставнптп судствп и правпсудствптп. 

 

 Претседателпт на Уставнипт суд, г. Сали Мурати, на 3 февруари 
2021 гпдина, пствари рабптна средба сп министерпт за правда г. Бпјан 
Маришиќ, на кпја беще разгпваранп на ппвеќе теми, какп владееое на 
правптп и унапредуваое на спрабптката сп цел ппстигнуваое на еврппски 
стандарди вп правпсудствптп. 

 

 Претседателпт на Уставнипт суд, г. Сали Мурати, на 11 февруари 
2021 гпдина пствари прптпкпларна средба сп амбасадпрпт на Република 
Италија вп Република Северна Македпнија, Н.Е. Андреа Силвестри. 

 

 Претседателпт на Судпт, г. Сали Мурати и судиите на Уставнипт 
суд на 12 март 2021 гпдина пстварија рабптна средба сп претседателпт на 
Република Северна Македпнија, г. Стевп Пендарпвски. 

 

 На 26 март 2021 гпдина, претседателпт на Уставнипт суд, г. Сали 
Мурати, пствари рабптна средба сп заменик министерпт за правда, г. Агим 
Нухиу. 

 

 Претседателпт на Уставнипт суд, г. Сали Мурати, на 29 април 2021 
гпдина пствари рабптна средба сп заменик министерпт за надвпрещни 
рабпти на Република Слпвашка, г. Мартин Клус. 

 

 Вп прганизација на Институтпт за шпвекпви права, на 21 мај 2021 
гпдина се пдржа тркалезна маса вп рамките на прпектпт „Уставнипт суд – 
защтитник на владееоетп на правптп“, ппддржан пд Амбасадата на 
Кралствптп Хпландија вп Република Северна Македпнија, на кпја ушеству-
ваще претседателпт на Судпт, Сали Мурати и судиите: Насер Ајдари, Елена 
Гпщева и Дпбрила Кацарска и секретарпт на Судпт, Александар Лазпв. 

На пвпј настан, свпи ппздравни пбраќаоа имаа претседателката на 
Институтпт за шпвекпви права, Маргарита Цаца Никплпвска, претседателпт 
на Уставнипт суд, Сали Мурати, министерпт за правда Бпјан Маришиќ и 
Н.Е. Дирк Јан Кпп, амбасадпр на Кралствптп Хпландија. 
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Претседателпт на Судпт, Сали Мурати, имаще и ппсебнп излагаое на 
тема „Уставнп-судска пракса“ за кпе имаще ппсебна дискусија. 

 

 На 15 јуни 2021 гпдина, се пдржа тркалезна маса на тема 
„Транспарентнпста и спрабптката на Уставнипт суд на Република Северна 
Македпнија сп нпвинарите и граданските прганизации“ вп прганизација на 
Институтпт за шпвекпви права, дел пд прпектпт „Уставнипт суд – защтитник 
на владееоетп на правптп“, финансиран пд Амбасадата на Кралствптп 
Хпландија. 

На тркалезната маса, ппкрај претседателпт на Судпт, Дпбрила 
Кацарска, кпја имаще свпе ппздравнп излагаое на темата, ушествуваа и 
секретарпт на Судпт и претставници на струшната служба, ппранещни 
уставни судии, нпвинари кпи ја следат рабптата на Уставнипт суд и 
претставници на градански прганизации и адвпкати.   

На пвпј настан беа елабприрани актуелните спстпјби и предизвици 
ппврзани сп транспарентнпста на Уставнипт суд и спрабптката сп 
граданскипт сектпр вп Република Северна Македпнија. 

 

 Претседателпт на Уставнипт суд, г-да Дпбрила Кацарска, на 28 јуни 
2021 гпдина пствари прптпкпларна средба сп Амбасадпрпт на Спјузна 
Република Германија вп Република Северна Македпнија, Н.Е. Анке 
Хплщтајн. 

 

 Вп прганизација на Институтпт за шпвекпви права на 16 септември 
2021 гпдина се пдржа заврщна кпнференција на тема: „Уставнипт суд на 
Република Северна Македпнија: искуства и перспективи“ ппддржан пд 
Амбасадата на Кралствптп Хпландија вп Република Северна Македпнија, 
на кпја ушествуваще претседателпт на Судпт, Дпбрила Кацарска, секре-
тарпт на Судпт, Александар Лазпв и претставници пд струшната служба на 
Судпт. 

На пвпј настан, свпи ппздравни пбраќаоа имаа претседателката на 
Институтпт за шпвекпви права, Маргарита Цаца Никплпвска, претседателпт 
на Уставнипт суд, Дпбрила Кацарска, заменик министерпт за правда Агим 
Нухиу и Н.Е Дирк Јан Кпп, амбасадпр на Кралствптп Хпландија. 

 

  Претседателпт на Уставнипт суд, г-да Дпбрила Кацарска, на 21 
септември 2021 гпдина пствари рабптна средба сп амбасадпрпт на 
Француската Република вп Република Северна Македпнија, Н.Е. Сирил 
Баумгартнер. 
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  На 28 септември 2021 гпдина, претседателпт на Уставнипт суд,   г-
да Дпбрила Кацарска, пствари рабптна средба сп министерпт за правда г. 
Бпјан Маришиќ. 

 

 Претседателпт на Уставнипт суд, г-да Дпбрила Кацарска, на 5 
пктпмври 2021 гпдина пствари средба сп делегација пд Набљудувашката 
мисија на ОБСЕ/ОДИХР за лпкалните избпри вп Република Северна 
Македпнија вп 2021 гпдина, предвпдена пд щефицата на Мисијата, Тана 
Де Зулуета. 

 

 На 6 пктпмври 2021 гпдина претседателпт на Уставнипт суд, г-да 
Дпбрила Кацарска, пствари средба сп Амбасадпрпт на Република Италија 
вп Република Северна Македпнија, Н.Е. Андреа Силвестри. 

 

 На 19 пктпмври 2021 гпдина, претседателпт на Уставнипт суд, г-да 
Дпбрила Кацарска, вп прганизација на германската фпндација ИРЗ 
ушествуваще на пнлајн - видеп кпнференција, на кпја ппкрај претставникпт 
на пваа фпндација, д-р Штефан Пирнер, ушествуваа и двајца експерти, д-р 
Винфрид Шуберт, ппранещен претседател на Ппкраинскипт уставен суд на 
Сакспнија-Анхалт и г-да Рена Шунке, секретар на Уставнипт суд на 
Ппкраината Бранденбург. На средбата беа разменети искуства вп врска сп 
нпрмативните рещенија сп кпи се уредуваат пращаоа ппврзани сп 
ппстапката пред уставните судпви, нивната внатрещната прганизација, 
бучетската и административната сампстпјнпст, статуспт на уставните судии 
и на струшните служби. 

 

 Претседателпт на Уставнипт суд, г-да Дпбрила Кацарска, на 2 
нпември 2021 гпдина пствари рабптна средба сп претставници пд 
Здружениетп на нпвинаритe кпја се пствари вп рамките на спрпведу-
ваоетп на прпектпт „Зајакнуваое на слпбпдата на медиумите вп Северна 
Македпнија, Бпсна и Херцегпвина и Србија“. На пваа средба, се разгпва-
раще за нашините за унапредуваое на пднпсите сп јавнпста на Уставнипт 
суд и негпвата транспарентнпст, нп и сп предизвиците сп кпи се сппшува 
Судпт вп пвпј дел пд негпвптп функципнираое. 

 

 Вп рамките на Кпнференцијата „Ефикасен ппврат на импт вп 
спгласнпст сп еврппските стандарди“, кпја се пдржа на 5 нпември 2021 
гпдина, беще пстварена заеднишка рабптна средба сп претседателпт на 
Еврппскипт суд за шпвекпви права, г. Рпберт Спанп на кпја, ппкрај 
претседателката на Уставнипт суд, г-да Дпбрила Кацарска, присуствуваа и 
г.Јпван Илиевски, судија вп ЕСЧП, г.Абел Камппс, заменик регистрар на 
ЕСЧП, Агим Нухиу, заменик министер за правда и претставници на други 
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институции, какп щтп се Јавнптп пбвинителствп на Република Северна 
Македпнија, Судскипт спвет, Спветпт на јавни пбвинители, Бирптп за 
застапуваое на Република Северна Македпнија пред ЕСЧП и Академијата 
за судии и јавни пбвинители. 

Пп заврщуваоетп на пваа средба, беще пстварена ппсебна средба 
ппмеду претседателпт на Уставнипт суд, г-да Дпбрила Кацарска и претсе-
дателпт на Еврппскипт суд за шпвекпви права, г.Рпберт Спанп, на кпја беще 
презентирана рабптата и надлежнпстите на Судпт, а ппсебен акцент беще 
ставен на защтитата на слпбпдите и правата пред Уставнипт суд.  

 

 На 21 декември 2021 гпдина, претседателпт на Уставнипт суд, г-да 
Дпбрила Кацарска, вп прганизација на германската фпндација ИРЗ 
ушествуваще на пнлајн - видеп кпнференција, на кпја ппкрај претставникпт 
на пваа фпндација, д-р Штефан Пирнер, ушествуваа и двајца експерти, д-р 
Винфрид Шуберт, ппранещен претседател на Ппкраинскипт уставен суд на 
Сакспнија-Анхалт и г-да Рена Шунке, секретар на Уставнипт суд на 
Ппкраината Бранденбург. Оваа средба, беще прпдплжение на претхпднп 
пдржаната вп месец пктпмври истата гпдина и на неа беще разгпваранп за 
пдредени пращаоа вп рамките на ппстапката пред Уставнипт суд. 

 

 На 30 декември 2021 гпдина, претседателпт на Уставнипт суд на 
Република Северна Македпнија, г-да Дпбрила Кацарска, пдржа Заврщна 
прес-кпнференција на кпја беа ппканети претставници пд медиумите. Вп 
пваа прилика, претседателката Кацарска изрази задпвплствп щтп за 
првпат ппсле щест гпдини, вп Судпт се пдржува ваква прес-кпнференција, 
при щтп презентираще ппдатпци пд рабптата за пваа гпдина, инфпрми-
раще за зајакнуваоетп на кадрпвските капацитети на институцијата и 
укажа на прпблемпт сп неизбпрпт на нпви судии сп щтп се загрпзува 
функципналнпста на самипт прган.  
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VIII. ЗАЈАКНУВАОЕ НА КАДРПВСКИТЕ КАПАЦИТЕТИ ВП СТРУЧНАТА  
        СЛУЖБА 
 
 1. Вп текпт на 2021 гпдина на седница на Судпт беа дпнесени 
следниве акти кпищтп уредуваат пращаоа щтп се пднесуваат на правата, 
пбвеските и пдгпвпрнпстите пд рабптен пднпс на врабптените вп 
Струшната служба на Уставнипт суд: 
 

 - Правилник за внатрещна прганизација на Струшната служба на 
Уставнипт суд на Република Северна Македпнија; 
 - Правилник за систематизација на рабптните места вп Струшната 
служба на Уставнипт суд на Република Северна Македпнија; 
 - Правилник за врабптуваое и унапредуваое вп Струшната служба на 
Уставнипт суд на Република Северна Македпнија;  
 - Правилник за плати на врабптените вп Струшната служба,  
сите дпнесени на седницата на Судпт пдржана на 20 јануари 2021 гпдина и 
 - Правилник за спрпведуваое на приправнишки испит, дпнесен на 
седницата пдржана на 26 нпември 2021 гпдина. 
 

2. Вп текпт на 2021 гпдина, Уставнипт суд пбјави два јавни пгласи за 
врабптуваое на неппределенп време вп Струшната служба на Уставнипт 
суд спгласнп Правилникпт за врабптуваое и унапредуваое вп Струшната 
служба на Уставнипт суд на Република Северна Македпнија.  

 
Пп спрпведената ппстапка пп првипт јавен пглас пбјавен на 24 март 

2021 гпдина, беа избрани изврщители за следниве рабптни места: 
 

 - двајца спветници на Судпт за струшнп-аналитишки рабпти 
 - еден спветник на Судпт за медунарпднп-правни пращаоа и 
спрабптка 

- еден спветник за финансиски пращаоа и јавни набавки 
- еден административен рабптник – архивар вп Одделениетп за 

ппщти и административнп-технишки рабпти 
 - еден административен рабптник-технишки секретар вп Одделе-
ниетп за ппддрщка на рабптата на Секретарпт на Судпт 
 - еден технишки рабптник - впзаш вп Одделениетп за ппщти и 
административнп-технишки рабпти. 
 

 На втприпт јавен пглас, пбјавен на 24 јули 2021 гпдина, беа избрани 
изврщители за следниве рабптни места: 
  
 

 - двајца спветници на Судпт за струшнп-аналитишки рабпти 
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 - еден спветник – ппртпарпл на Судпт, Спветник на Судпт за пднпси 
сп јавнпст 
 - еден спветник на Судпт за инфпрматишки технплпгии 

- еден спветник за струшнп-аналитишка рабпта вп Одделениетп за 
струшнп- аналитишки рабпти, медунарпднп и кпмпаративнп правп 
 - еден административен рабптник за сметкпвпдствп вп Одделениетп 
за финансиски пращаоа 
 - еден технишки секретар вп Одделениетп – Кабинет на претседа-
телпт на Судпт 
 - шетири технишки секретари вп Одделениетп за ппщти и админи-
стративнп технишки рабпти 
 - два хигиенишари вп Одделениетп за ппщти и административнп-
технишки рабпти 
 
 Заклушнп сп 31 декември 2021 гпдина, Струшната служба вп 
Уставнипт суд, брпи вкупнп 40 врабптени, пд кпи: 
 
 - секретар на Судпт 
 - 16 спветници на Судпт пд кпи: 11 (единаесет) спветници на Судпт за 
струшнп-аналитишки рабпти, 2 (двајца) се спветници на Судпт за 
медунарпднп-правни пращаоа и спрабптка, 1 (еден) спветник на Судпт – 
щеф на кабинетпт на претседателпт на Судпт, 1 (еден) спветник на Судпт – 
ппртпарпл и 1 (еден) спветник на Судпт за инфпрматишки технплпгии; 
 - 7 спветници пд кпи: 3 (трпјца) спветници за струшнп-аналитишка 
рабпта, 1 (еден) спветник за прптпкпларни рабпти, 1 (еден) спветник – 
лектпр, 1 (еден) спветник за евиденција, дпкументација и уставнп-судска 
практика и 1 (еден) спветник за финансиски пращаоа и јавни набавки; 
 - 12 административни рабптници 
 - 4 (шетири) технишки рабптници 
 
 

 Сп пвие врабптуваоа, Уставнипт суд гп исппшитува нашелптп на 
сппдветна и правишна застапенпст на граданите кпи припадаат на сите 
заедници вп Република Северна Македпнија сп тпа щтп беа врабптени 3 
(трпјца) Албанци, 2 (двајца) Турци и 1 (еден) Бпщоак. 
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IX.  МАТЕРИЈАЛНИ УСЛПВИ ЗА РАБПТА 
  

Сп Бучетпт на Република Северна Македпнија за 2021 гпдина 
(„Службен весник на Република Северна Македпнија“ бр.307/2020) за 
функципнираое на Судпт беа предвидени средства вп висина пд 
47.480.000,00 денари (пкплу 772.033,00 евра), кпи сп Изменуваоетп и 
дппплнуваоетп на Бучетпт на Република Македпнија за 2021 гпдина 
(„Службен весник на Република Северна Македпнија“ бр.171/2021) беа 
згплемени и изнесуваще вкупнп 48.280.000,00 денари (пкплу 785.041,00 
евра). 

Сппред анализите на Уставнипт суд висината на средствата кпищтп 
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, за прв пат беще набавенo и патнишкп впзилп пд марката Шкпда 
Октавиа за пптребите на Судпт. 

За пптребите на Струшната служба на Судпт беа набавени и 
инсталирани 18 кприснишки пристапи дп базата на „Службен весник на 
Република Северна Македпнија“. 

Ппради ппшитуваое на пбврските спгласнп Закпнпт за рабптните 
пднпси, за прв пат вп Уставнипт суд беще инсталиран и ставен вп функција 
систем за евиденција на рабптнптп време. Истп така, заради успгласуваое 
сп ппследните уставни измени и сп Закпнпт за упптреба на јазиците вп јуни 
2021 гпдина беа прпменети таблите на кпи е истакнат називпт на прганпт, 
државнипт грб и негпвптп седищте, лпцирани на влезпт на зградата на 
Уставнипт суд, какп и на 4-ти и 5-ти спрат. 

Истп така, се изведпа градежнп-занаетшиски рабпти и се адаптираа 
слпбпдните прпстприи вп нпви канцеларии и се ппстави алуминиумска 
врата вп Бифетп на Судпт. 
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