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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4400. 
Врз основа на членот 68 став 2 и членот 63 став 6 

од Уставот на Република Македонија, Собранието на 

Република Македонија, на седницата одржана на 17 

октомври 2016  година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПУШТАЊЕ НА СОБРАНИЕТО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Собранието на Република Македонија се распушта. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08 - 4468/1 Претседател 

18 октомври 2016  година на Собранието на  Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

_________ 

4401. 

Врз основа на член 67 став 4 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 12 став 1 и член 15 ставови (1) 

и (2) од Изборниот законик („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 

155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 

34/13,14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 

142/16), претседателот на Собранието на Република 

Македонија, на 18 октомври 2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ 

ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

I 

Се распишуваат предвремени избори за пратеници 

во Собранието на Република Македонија. 

 

II 

Изборите ќе се одржат на 11 декември  2016 година. 

 

III 

Роковите за извршување на изборните дејствија 

почнуваат да течат од денот на објавувањето на Реше-

нието во „Службен весник на Република Македонија“. 

IV 

Решението ќе го спроведат Државната изборна ко-

мисија, општинските изборни комисии, избирачките 

одбори и избирачките одбори за гласање во дипломат-

ско-конзуларните претставништва на Република Маке-

донија. 

 

V 

Ова решение влегува во сила со денот на објавува-

њето во  „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 09 - 4469/1 Претседател 

18 октомври 2016  година на Собранието на  Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

_________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

4402. 

Врз основа на член 138 став (9) од Законот за иг-

рите на среќа и за забавните игри („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 

171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16) 

министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОВЛАСТУВА-

ЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ИСПРАВ-

НОСТ НА АВТОМАТИТЕ ЗА ИГРИ НА СРЕЌА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на барањето за добивање на ов-

ластување за утврдување на техничката исправност на 

автоматите за игри на среќа. 

 

Член 2 

Барањето за добивање на овластување за утврдува-

ње на техничката исправност на автоматите за игри на 

среќа се поднесува на образец во А-4 формат, на хар-

тија во бела боја. 

Формата и содржината на образецот на барањето од 

ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 13- 14181/3  

18 октомври 2016 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Кирил Миноски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

4403. 
Врз основа на член 94 став (4) од Законoт за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16), 
министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТЕПЕНОТ НА УРЕДУВАЊЕТО НА ГРАДЕЖ-

НОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА КОМУНАЛ-

НАТА ИНФРАСТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА УТ-

ВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 

УРЕДУВАЊЕТО ВО ЗАВИСНОСТ ОД СТЕПЕНОТ  

НА УРЕДЕНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува степенот на уре-

дувањето на градежното земјиште со објекти на кому-
налната инфраструктура и начинот на утврдување на 
висината на трошоците за уредувањето во зависност од 
степенот на уреденост. 

 
Член 2 

(1) Степенот на уреденост на градежното земјиште 
се определува според обемот на опременост на земјиш-
тето со објекти на комунална инфраструктура за задо-
волување на заедничката и индивидуалната комунална 
потрошувачка до градежната парцела и може да биде 
основен, повисок и понизок од основниот степен на 
уреденост. 

(2) Основен степен на уреденост на градежното 
земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:  

- непречен пристап до градежната парцела од јавен 
пат (улици со тротоари), пешачки патеки и други пов-
ршини согласно урбанистички планови,  

- подземна електрична мрежа,  
- улично осветлување,  
- водоводна мрежа,  
- фекална канализација и  
- атмосферска канализација. 
(3) Повисок степен на уреденост на градежното 

земјиште со комунална инфраструктура ги опфаќа об-
јектите од став (2) на овој член како и:  

- ПТТ (оптичка - телекомуникациона) мрежа,  
- топлификациона мрежа,  
- паркинг простори,  
- гасоводна мрежа и  
- пречистителна станица за отпадни води. 
(4) Понизок степен на уреденост на градежното 

земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:  
- непречен пристап до градежната парцела од нека-

тегоризиран јавен пат,  
- сопствено водоснабдување (нема приклучок на во-

доводна мрежа),  
- септичка јама (нема приклучок на фекална кана-

лизација),  
- сопствен одвод на атмосферски води (нема прик-

лучок на атмосферска канализација),  

- нестандардно улично осветлување и  

- надземна нестандардна електрична мрежа. 

Член 3 

(1) Трошоците за уредување на градежното земјиш-

те се утврдуваат во согласност со реалните трошоци 

направени за соодветните степени на уреденоста на 

градежното земјиште со објектите на комунална ин-

фраструктура согласно член 2 на овој правилник, во 

кои се засметани и трошоците за хидротехничките ус-

лови за приклучоци. 

(2) Трошоците за уредување на градежното земјиш-

те за повисок степен на уреденост на градежното зем-

јиште со објектите на комунална инфраструктура сог-

ласно член 2 на овој правилник, можат да се зголемат 

доколку се изведени сите комунални инфраструктурни 

мрежи наведени во член 2 став (3) од овој правилник, 

за најмногу 20% од утврдените трошоци за основен 

степен на уреденост на градежното земјиште со објек-

тите на комунална инфраструктура. 

(3) Трошоците за уредување на градежното земјиш-

те за понизок степен на уреденост на градежното зем-

јиште со објектите на комунална инфраструктура сог-

ласно член 2 на овој правилник, може да се намалат до-

колку се изведени сите комунални инфраструктурни 

мрежи наведени во член 2 став (4) од овој правилник, 

за најмалку 80% од утврдените трошоци за основен 

степен на уреденост на градежното земјиште со објек-

тите на комунална инфраструктура. 

 

Член 4 

(1) Висината на трошоците за уредување на градеж-

ното земјиште, во зависност од степенот на уреденост 

на градежното земјиште согласно членот 2 на овој пра-

вилник, се пресметува по метар квадратен на новата 

корисна површина што ќе се гради, што претставува 

збир на нето површините на подовите на сите простори 

во објектот, согласно заверениот основен проект и 

анекс на основниот проект, помножен со следните кое-

фициенти:  

1. За станбени објекти:  

- станбени простории, 1,0;  

- станбени простории со висина до 2,50м, подпок-

ривен простор 0,2;  

- лоѓија затворена од три страни, 0,4;  

- подлоѓија затворена од две страни, 0,3;  

- балкони, тераси, 0,2;  

- заеднички проодни тераси, пасажи, 0,2;  

- помошни простории, остава за гориво, котлара, 

визба, 0,3;  

- трафостаница до 35 KW во објектот и надвор од 

објектот, 0,3;  

- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,3;  

- стражарници, управител, простории за домар, 0,5 и  

- паркиралишта и гаражи, 0,1;  

2. За деловни и јавни објекти:  

- простории, 1,0;  

- магацини, 0,5;  

- помошни простории, остава за гориво, котлара, 0,3;  

- трафостаница до 35KW во објектот и надвор од 

објектот, 0,4;  

- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,5;  

- паркиралишта и гаражи, 0,1;  

- лоѓија затворена од три страни, 0,5;  
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- подлоѓија затворена од две страни, 0,4;  

- балкони, тераси, 0,3 и 

- отворен наткриен простор, 0,3; 

3. За други објекти:  

- катни гаражи, 0,05;  

- спортски покриени објекти, 0,5;  

- спортски откриени објекти, 0,3;  

- гасни станици и базни станици за 50% од површи-

ната на локацијата, 1,0;  

- отворени пазаришта-за 30% од површината на ло-

кацијата, 1,0;  

- базени, 0,2 и  

- трафостаници над 35KW, 1,0; 

4. За објектите од група на класи на намени Г - про-

изводство, дистрибуција и сервиси:  

- Г1 тешка и загадувачка индустрија, 0,05;  

- Г2 лесна и незагадувачка индустрија, 0,05;  

- Г3 сервиси, 0,05 и  

- Г4 стоваришта, 0,05; 

5. За бензинска пумпна станица и нејзини придруж-

ни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, ав-

то сервиси, авто салони, помошни простории) :  

- продажни простории на бензинските пумпни ста-

ници 1,0 и  

- услужни простории на бензинските пумпни стани-

ци 1,0;  

6. За објектите од група на класи на намени Б 5 - 

угостителски и туристички комплекси, хотелски ком-

плекси и одморалишта, и за објектите од група на кла-

си на намени А 4 - хотел, мотел, времено сместување 

во викенд куќи,  планинарски дом и ловен дом:  

- сите простории, 0,05; 

7. За детски градинки, пензионерски домови и до-

мови за стари лица:  

- сите простории, 0,05; 

8. За објекти за високо образование:  

- сите простории, 0,5; 

9.За објекти за култура:  

- сите простории, 0,01 и 

10. За објекти за терцијална здравствена заштита:  

- сите простории, 0,05. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, во новата 

корисна површина што ќе се гради согласно заверената 

проектна документација, не се пресметуваат површи-

ните на:  

- инсталационите канали;  

- окната за лифтови;  

- окна на врати;  

- отворени паркиралишта; 

- подземни резервоари и  

- објекти заштитени како културно наследство.  

(3) За објектите од став (1) на овој член со височина 

над 32 ката, висината на трошоците за уредување на 

градежното земјиште, во зависност од степенот на уре-

деност на градежното земјиште, се пресметува на 27% 

од вкупно пресметаната површина согласно ставoвите 

(1) и (2) од овој член. Висината на трошоците за уреду-

вање на градежно земјиште во зависност од степенот 

на уреденост на градежното земјиште се пресметува на 

27% од вкупно пресметаната површина согласно ставо-

вите (1) и (2) од овој член и за други објекти од став (1) 

на овој член без оглед на нивната височина, кои се нао-

ѓаат на истата градежна парцела на која е предвидена 

изградба на објект со височина над 32 ката. 

(4) За агро берзи, откупно дистрибутивни центри 

или пазари, висината на трошоците за уредување на 

градежното земјиште, во зависност од степенот на уре-

деност на градежното земјиште, се пресметува на 50% 

од вкупно пресметаната површина согласно ставовите 

(1) и (2) од овој член. 

(5) За објектите од група на класи на намени Г - 

производство, дистрибуција и сервиси, висината на 

трошоците за уредување на градежното земјиште не 

може да биде повисока од 30% од висината на просеч-

ната нето плата во Република Македонија за последна-

та година, помножена со коефициентите утврдени во 

став (1) точка 4 од овој член. 

(6) За линиски инфраструктурни објекти - државни 

патишта, локални патишта и улици, магистрални 

улици, собирни улици, водоводи, канализации, желез-

нички пруги, гасоводи, топловоди, далноводи со на-

понско ниво од и над 35 КW како и за брани со акуму-

лации, термоцентрали, езерски и речни пристаништа и 

за доградби и надградби на објекти за кои е донесена 

одлука од страна на советот на општината, советот на 

општината во градот Скопје односно советот на градот 

Скопје согласно член 67-а став (1) од Законот за гра-

дење, а инвеститор е општината, општината во градот 

Скопје односно градот Скопје, не се утврдуваат трошо-

ци за уредување на градежно земјиште. 

 

Член 5 

(1) Доколку со изградбата на објекти е предвидено 

отстранување на постоечки објекти запишани во имо-

тен лист кои се наоѓаат на истата градежна парцела, 

при пресметувањето на висината на трошоците за уре-

дување на градежното земјиште, од новата корисна 

површина се одбива површината утврдена во имотниот 

лист на постоечките објекти кои ќе се отстранат со из-

градбата на новите објекти. 

(2) Во случаите од став (1) на овој член, површини-

те на подпокривен простор, лоѓија, подлоѓија, балкони, 

тераси, заеднички проодни тераси, пасажи, помошни 

простории, визба, скалишен простор, заеднички кому-

никации, паркиралишта и гаражи на постоечките објек-

ти се одбиваат само од новата корисна површина на 

објектот која е со иста намена со намената на површи-

ните на наведените простории и делови од објектoт. 

 

Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за степенот на уреду-

вањето на градежното земјиште со објекти на комунал-

ната инфраструктура и начинот на утврдување на виси-

ната на трошоците за уредувањето во зависност од сте-

пенот на уреденост („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.93/11, 65/12, 75/12, 98/12, 133/13, 

155/13, 96/14, 107/14, 115/14 и 149/15). 
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Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-13102 Министер 

10 октомври 2016 година за транспорт и врски, 

Скопје Владо Мисајловски, с.р. 

__________ 

4404. 

Врз основа на член 46 став (14) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16), 

министерот за транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊАТА 

ЗА ОТУЃУВАЊЕ, ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН И 

КРАТКОТРАЕН ЗАКУП, ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА 

ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ, ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО 

НА СОПСТВЕНОСТ И ЗАСНОВАЊЕ НА ПРАВО НА 

СТВАРНА СЛУЖБЕНОСТ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМ-

ЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА, КАКО И НАЧИНОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ 

НА ПРИЈАВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЈАВНО НАДДАВА-

ЊЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на подне-

сување на барањата за отуѓување, давање под долгот-

раен и краткотраен закуп, давање на право на трајно 

користење, пренесување на право на сопственост и зас-

новање на право на стварна службеност на градежното 

земјиште сопственост на Република Македонија, како 

и начинот за поднесување на пријави за учество на јав-

но наддавање за отуѓување на градежно земјиште соп-

ственост на Република Македонија. 

 

Член 2 

Поднесувањето на барањата и пријавите од членот 

1 на овој правилник се врши во електронска форма 

преку информациски систем за градежно земјиште кој 

е достапен на посебна web страна на Министерството 

за транспорт и врски. 

 

Член 3 

(1)Подносителот се регистрира самостојно на ин-

формацискиот систем за градежно земјиште, по што на 

сопствената електронска пошта добива корисничко 

име и лозинка. 

(2)Подносителот ги користи корисничкото име и 

лозинката при најава за пристап на информацискиот 

систем за градежно земјиште. 

(3)Подносителот не може да го менува корисничко-

то име, додека промена на лозинката се врши согласно 

членот 5 став 1 алинеја 4 од Законот за заштита на лич-

ните податоци. 

Член 4 

Подносителот ги поднесува барањата и пријавите, 

со пополнување на електронски образец преку инфор-

мацискиот систем за градежно земјиште кој го потпи-

шува со валиден дигитален сертификат издаден од ов-

ластен издавач. 

 

Член 5 

Доказите и прилозите кон барањата или пријавите 

се доставуваат во електронска форма, скенирани или 

потпишани со валиден дигитален сертификат издаден 

од овластен издавач, преку нивно прикачување во ин-

формацискиот систем за градежно земјиште во (.PDF), 

во (.DOC) или во (.DOCX) формат, во еден или повеќе 

електронски записи. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија". 

 

Бр. 01-13103 Министер 

10 октомври 2016 година за транспорт и врски, 

Скопје Владо Мисајловски, с.р. 

 

 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4405. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 

Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 

на 28 септември 2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УКИНУВА членот 71 став 5 од Законот за 

Кривичната постапка („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.150/2010 и 100/2012).  

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Ре-

шение У.бр. 2/2016 од 31 мај 2016 година, поведе по-

стапка за оценување на уставноста на членот 71 став 5 

од Законот за Кривичната постапка („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.150/2010 и 100/2012), за-

тоа што основано се постави прашањето за согласноста 

на одредбата со Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека според членот 71 

став 5 од Законот за кривичната постапка, за кривични 

дела за кои може да се изрече казна затвор во траење 

од најмалку десет години, бранител може да биде адво-

кат со искуство од најмалку пет години по положување 

на правосудниот испит.  
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5. Според членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на 

Република Македонија, владеењето на правото е темел-

на вредност на уставниот поредок на Република Маке-

донија. 

Во согласност со членот 9 од Уставот, граѓаните на 

Република Македонија се еднакви во слободите и пра-

вата независно од полот, расата, бојата на кожата, на-

ционалното и социјалното потекло, политичкото и вер-

ското уверување, имотната и општествената положба. 

Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви. 

Според членот 51 од Уставот, во Република Маке-

донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-

вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 

е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Врз основа на членот 53 од Уставот, адвокатурата е 

самостојна и независна јавна служба што обезбедува 

правна помош и врши јавни овластувања во согласност 

со закон. 

Со членот 55 став 1 од Уставот, се гарантира слобо-

дата на пазарот и претприемништвото. Во согласност 

со ставот 3 на истиот член, слободата на пазарот и 

претприемништвото можат да се ограничат со закон 

единствено заради одбраната на Републиката, зачуву-

вањето на природата, животната средина или здравјето 

на луѓето.  

Според членот 118 од Уставот, меѓународните до-

говори што се ратификувани во согласност со Уставот, 

се дел од внатрешниот правен поредок и не можат да 

се менуваат со закон.  

Со Европската конвенција за заштита на човекови-

те права (ратификувана со Закон објавен во „Службен 

весник на Република Македонија“ бр.11/1997), се про-

пишува дека секој обвинет, како минимално право, има 

право да се брани самиот или со помош на бранител по 

свој избор, а доколку не располага со средства да плати 

бранител, да добие бесплатен службен адвокат кога тоа 

го наложуваат интересите на правдата (член 6 став 3 

точка в). 

 Според членот 2 од Законот за адвокатурата 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

59/2002, 60/2006, 29/2007, 106/2008, 135/2011, 113/2012 

и 148/2015), адвокатурата е самостојна и независна јав-

на служба која единствено обезбедува и дава правна 

помош (став 1). Адвокатите вршат јавни овластувања 

во согласност со овој и други закони (став 2). 

Во согласност со член 10 став 1 од истиот закон, 

правото на вршење адвокатска дејност согласно со овој 

закон се стекнува со упис во Именикот на адвокатите 

на Адвокатската комора на Република Македонија. 

Според ставот 2 на истиот член, по уписот во Имени-

кот на адвокати на Адвокатската комора на Република 

Македонија на впишаниот адвокат му се издава ли-

ценца за работа. 

Според член 12 од овој закон, во Именикот на адво-

катите може да се запише лице, државјанин на Репуб-

лика Македонија, кое ги исполнува општите услови за 

засновање на работен однос во органите на државната 

управа, дипломиран правник со положен правосуден 

испит и кој ужива углед за вршење адвокатска дејност.  

Законот за кривичната постапка ги утврдува прави-

лата со кои се овозможува правично водење на кривич-

ната постапка, така што никој невин да не биде осуден, 

а на сторителот на кривичното дело да му се изрече 

кривична санкција под условите предвидени во Кри-

вичниот законик и врз основа на законито спроведена 

постапка (член 1). 

Правото на бранител во кривичната постапка се 

уредува со членот 71 од овој закон. Така, според ставот 

1 од овој член, секое лице осомничено или обвинето за 

кривично дело има право на бранител во текот на цела-

та кривична постапка против него. Според ставот 4 на 

истиот член, бранител може да биде само адвокат, а 

според ставот 5 на овој член, за кривични дела за кои 

може да се изрече казна затвор во траење од најмалку 

десет години, бранител може да биде адвокат со искус-

тво од најмалку пет години по положување на правос-

удниот испит.  

При постоење на наведената уставна и законска ре-

гулатива, со иницијативата се оспорува уставноста на 

законската определба од членот 71 став 5 од Законот за 

кривичната постапка, според која за кривични дела за 

кои може да се изрече казна затвор во траење од нај-

малку десет години, бранител може да биде адвокат со 

искуство од најмалку пет години по положување на 

правосудниот испит, како несогласна со членовите 8, 9, 

51, 53, 55 и 118 од Уставот на Република Македонија. 

Во однос на ваквите наводи во иницијативата, Су-

дот го имаше предвид следното:  

Од наведената уставна и законска регулатива про-

излегува дека адвокатурата е самостојна и независна 

јавна служба која единствено обезбедува и дава правна 

помош во согласност со закон. Адвокатите вршат јавни 

овластувања во согласност со Законот за адвокатура и 

други закони.  

Адвокат е лице, државјанин на Република Македо-

нија, кое ги исполнува општите услови за засновање на 

работен однос во органите на државната управа, дип-

ломиран правник со положен правосуден испит и кој 

ужива углед за вршење адвокатска дејност. Адвокатот 

се запишува во Именикот на адвокатите на Адвокат-

ската комора на Република Македонија, по што на впи-

шаниот адвокат му се издава лиценца за работа. 

Со Законот за кривичната постапка се пропишува 

дека како бранител во кривична постапка може да се 

јави само адвокат, но за кривични дела за кои може да 

се изрече казна затвор во траење од најмалку десет го-

дини, бранител може да биде адвокат со искуство од 

најмалку пет години по положување на правосудниот 

испит. 

Оттука, произлегува дека правото на бранител во 

кривичната постапка е резервирано само за адвокат, а 

за одредени кривични дела, односно за кривични дела 

за кои може да се изрече казна затвор во траење од нај-

малку десет години, бранител може да биде адвокат со 

искуство од најмалку пет години по положување на 

правосудниот испит.  
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Според мислењето на Владата на Република Маке-

донија, доставено до Уставниот суд по однос на наво-

дите во иницијативата (акт бр. 42-386/4 од 27.01.2016 

година), со оспорената одредба не се повредувало пра-

вото на одбрана на обвинетиот загарантирано со чле-

нот 6 од Европската конвенција за заштита на човеко-

вите права, туку со членот 71 од Законот за кривичната 

постапка ова право било целосно гарантирано и биле 

уредени модалитетите на неговото остварување. Оспо-

рената одредба не била дискриминаторска, туку напро-

тив, обезбедувала дополнителна заштита за граѓаните. 

Причината за воведување на ваквата одредба била да 

се подигнат стандардите и квалитетот на одбраната на 

обвинетите за посериозни кривични дела, со што се 

заштитувале интересите на обвинетите и им се обезбе-

дувала поквалитетна одбрана. 

Според Судот, наведеното образложение за целис-

ходноста на оспорената одредба, не може да биде оп-

равдување за неуставноста на истата. Имено, со наве-

дената одредба несомнено се прави дискриминација 

помеѓу адвокатите, во зависност од нивното искуство 

по положувањето на правосудниот испит, од причини 

што, се занемарува фактот дека со уписот во Именикот 

на адвокатите на Адвокатската комора на Република 

Македонија, секој адвокат во Република Македонија 

добива лиценца за работа со која стекнува право да да-

ва правна помош на физички и правни лица во оствару-

вањето и заштитата на нивните права и врз закон зас-

нованите интереси во постапката пред судовите, 

државните органи и други правни лица, на територија-

та на целата Република. Оттука, правото на избор на 

бранител од редот на адвокатите не може да биде усло-

вувано од страна на законодавецот со пропишување на  

дополнителни, посебни услови различни од условите 
за добивање на лиценца за работа, како што е случај со 
оспорената одредба, туку тоа е единствено право на из-
бор на странката за тоа кој адвокат ќе ја застапува во 
конкретна судска постапка. Обезбедување на стандар-
дите и квалитет на одбраната се остварува токму со 
пропишувањето дека во кривичната постапка браните-
ли можат да бидат само адвокати, но според Судот, до-
полнително пропишување на други услови за адвокати-
те во одредени процесни постапки, различни од усло-
вите за добивање лиценца за работа, ги става во неед-
наква положба адвокатите и води кон нарушување на 
еднаквата положба на сите субјекти на пазарот, спро-
тивно на уставните одредби.  

Пропишаниот услов е недоволно јасен и е неосно-
ван и ги става адвокатите во нееднаква положба, што 
води кон повреда на начелото на владеењето на пра-
вото, како темелна вредност на уставниот поредок на 
Република Македонија.  

Поради наведеното, Судот оцени дека членот 71 
став 5 од Законот за кривичната постапка не е во сог-
ласност со одредбите на член 8 став 1 алинеја 3, член 
51 и член 55 став 2 од Уставот. 

6. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови, во состав од претседателот на Судот, Елена Го-
шева и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исма-
ил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, 
Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старо-
ва и Владимир Стојаноски.  

 

У.бр.2/2016 Претседател 

28 септември 2016 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 
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