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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2303.
Врз основа на член 22 од Законот за контрола на
надворешно трговскиот промет со необработени дијаманти* („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.143/19), Владата на Република Северна Македонија на седницата, одржана на 7 јули 2020 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ СПИСОК НА УЧЕСНИЦИ И
НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ КОИ СЕ НАЗНАЧЕНИ
ДА ГИ ИЗДАВААТ И ОДОБРУВААТ НИВНИТЕ
СЕРТИФИКАТИ ВРЗ ОСНОВА НА РЕЛЕВАНТНИТЕ ИНФОРМАЦИИ ОД ПРЕТСЕДАВАЧОТ
И/ИЛИ УЧЕСНИЦИТЕ НА ПРОЦЕСОТ КИМБЕРЛИ (*)
Член 1
Со оваа одлука се утврдува Списокот на учесници и
надлежните органи кои се назначени да ги издаваат и
одобруваат нивните сертификати врз основа на релевантните информации од претседавачот и/или учесниците на Процесот Кимберли, кој е даден во Прилог и е
составен дел на оваа одлука.
Член 2
Оваа одлука престанува да важи со пристапувањето
на Република Северна Македонија во членство на Европската Унија.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-6127/1
7 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
ПРИЛОГ

Списокот на учесници и надлежните органи кои се
назначени да ги издаваат и одобруваат нивните
сертификати врз основа на релевантните информации
од претседавачот и/или учесниците на Процесот
Кимберли
РЕПУБЛИКА АНГОЛА
Министерство за минерални суровини и петролеум
Rua Engenheiro Armindo de Andrade, n.° 103
Miramar Bairro Sambizanga
1072 Luanda
Angola
РЕПУБЛИКА ЕРМЕНИЈА
Министерство за трговија и економски развој
Сектор за скапоцени камења и накит
M. Mkrtchyan 5, Room 407
Yerevan, 0010
Armenia
АВСТРАЛИЈА
Сектор за надворешни работи и трговија
Оддел за трговски развој
R.G. Casey Building
John McEwen Crescent
Barton ACT 0221
Australia

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БАНГЛАДЕШ
Биро за извозна промоција
TCB Bhaban
1, Karwan Bazaar
Dhaka
Bangladesh
РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЈА
Министерство за финансии
Сектор за скапоцени метали и благородни камења
Sovetskaja Str, 7
220010 Minsk
Republic of Belarus
РЕПУБЛИКА БОЦВАНА
Министерство за минерали, зелена технологија и
енергетска безбедност
Fairgrounds Office Park, Plot No 50676 Block C
P/Bag 0018
Gaborone
Botswana
СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛ
Министерство за рударство и енергетика
Esplanada dos Ministérios, Bloco„U‟, 4o andar
70065, 900 Brasília, DF
Brazil
КАМБОЏА
Министерство за трговија
Lot 19-61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla,
Sangkat Teuk Thla
Khan Sen Sok, Phnom Penh
Cambodia
КАМЕРУН
Национален Постојан Секретаријат за КИМБЕРЛИ
Процес
Министерство за рударство, индустрија и
технолошки развој
Intek Building, 6th floor,
Navik Street
BP 35601 Yaounde
Cameroon
КАНАДА
Меѓународни работи:
Сектор за општи прашања и управување на
природни ресурси на Канада
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2
Канада
За општи работи за природни ресурси на Канада
Канцеларија за Кимберли Процес
Сектор за земјишта, минерали и природни есурси
на Канада
580 Booth Street, 10th floor
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0E4
ЦЕНТРАЛНА АФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА
Постојан Секретаријат за Процесот Кимберли
BP: 26 Bangui
Central African Republic
НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА
Сектор за прибирање даноци
Општа администрација на Кинеската Царина
No 6 Jianguomen Nie Rev.
Dongcheng District, Beijing 100730
People‟s Republic of China
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ХОНГ КОНГ, посебно управно
Народна Република Кина
Сектор за трговија и индустрија
Room 703, Trade and Industry Tower
700 Nathan Road
Kowloon
Hong Kong
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подрачје

на

КИНА
МАКАО посебно управно подрачје на Народна
Република Кина
Економско Биро на Макао
Влада на Макао, посебно управно подрачје
Rua Dr Pedro José Lobo, no. 1-3, 25th Floor
Macao
ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА КОНГО
Експертски центар за евалуација и сертификација
на скапоцени и полускапоцени минерали
3989, av des cliniques
Kinshasa/Gombe
Democratic Republic of Congo
РЕПУБЛИКА КОНГО
Биро за експертиза, евалуација и сертификација на
скапоцени минерални супстанци
BP 2787
Brazzaville
Republic of Congo
БРЕГОТ НА СЛОНОВАТА КОСКА
(COTE
D`IVOIRE)
Министерство за рударство и геологија
Постојан секретаријат што го претставува Брегот на
Слоновата Коска во Кимберли Процесот
Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II
Abidjan
Côte d‟Ivoire
КРАЛСТВО СВАЗИ
Канцеларија на комесар за рударство
Сектор за минерали и рударство
Third Floor Lilunga Building (West Wing),
Somhlolo Road,
Mbabane
Eswatini

ГАНА
Министерство за земјишта и природни ресурси
Accra P.O. Box M 212
Ghana

РЕПУБЛИКА ГВАЈАНА
Комисија за рударство и геологија
P O Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana
РЕПУБЛИКА ИНДИЈА
Влада на Индија, Министерство за трговија и
индустрија
Udyog Bhawan
New Delhi 110 011
India
РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА
Министерство за трговија
Генерален директорат за надворешна трговија
M. I. Ridwan Rais Road, No 5 Blok I Iantai 4
Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110
Jakarta
Indonesia
ИЗРАЕЛ
Министерство за економија и индустрија,,
Канцеларија за контрола на дијаманти
3 Jabotinsky Road
Ramat Gan 52520
Israel
ЈАПОНИЈА
Агенција за природни ресурси и енергетика
Оддел за минерали и природни ресурси
1, Chiyoda-ku
Tokyo
Japan
КАЗАХСТАН
Министерство за инвестиции и развој на Република
Казахстан
Комиете за техничка регулатива и метрологија
11, Mangilik el street
Astana
Republic of Kazakhstan

ЕВРОПСКА УНИЈА
Европска Комисија
Служба за инструменти за надворешна политика
Office EEAS 03/330
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgium
ГАБОН
Постојан Центар за Процесот Кимберли
Министерство за опрема, инфраструктура
рударство
Immeuble de la Geologie, 261 rue Germain Mba
B.P. 284/576
Libreville
Gabon

РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА
Министерство за рударство и геологија
Boulevard du Commerce – BP 295
Quartier Almamya/Commune de Kaloum
Conakry
Guinea

и

РЕПУБЛИКА КОРЕЈА
Министерство за надворешни работи
Одделени за Обединети нации
60 Sajik-ro 8-gil
Jongno-gu
Seoul 03172
Korea
ЛАОС, НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА
Министерство за индустрија и трговија
Сектор за увоз и извоз
Phon Xay road, Saisettha District
P.O. Box 4107
Vientiane
Lao PDR
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РЕПУБЛИКА ЛИБИЈА
Министерство за економија и трговија
Lazariah Building
Down Town
Beirut
Lebanon

КРАЛСТВО НОРВЕШКА
Министерство за надворешни работи
Сектор за рехионални работи
Оддел за Јужна и Централна Африка
Box 8114 Dep
0032 Oslo
Norway

КРАЛСТВО ЛЕСОТО
Сектор за рударство
Министерство за рударство
Corner Constitution and Parliament Road
P.O. Box 750
Maseru 100
Lesotho

РЕПУБЛИКА ПАНАМА
Национална царинска Управа
Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue,
building # 1009
Republic of Panama

РЕПУБЛИКА ЛИБЕРИЈА
Канцеларија за дијаманти на Владата
Министерство за рударство и енергетика
Capitol Hill
P.O. Box 10-9024
1000 Monrovia 10
Liberia
МАЛЕЗИЈА
Министерство за меѓународна
индустрија
MITI Tower,
No 7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah
50480 Kuala Lumpur
Malaysia

трговија

и

РЕПУБЛИКА МАЛИ
Министерство за рударство
Биро за експертиза, евалуација и сертификација на
необработени дијаманти
Cité administrative, P.O. Box 1909
Bamako
République du Mali
РЕПУБЛИКА МАУРИЦИУС
Министерство за индустрија, трговија и заштита на
потрошувачи
Сектор за увоз
4th Floor, Anglo Mauritius Building
Intendance Street
Port Louis
Mauritius

РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА
Меѓународни работи:
Министерство за финансии
9, Ilyinka Street
109097 Moscow
Russian Federation
Тело надлежно за контрола на увоз и извоз:
Gokhran of Russia
14, 1812 Goda St.
121170 Moscow
Russian Federation
РЕПУБЛИКА СИЕРА ЛЕОНЕ
Министерство за рударство и минерални суровини
Youyi Building
Brookfields
Freetown
Sierra Leone
РЕПУБЛИКА СИНГАПУР
Министерство за трговија и индустрија
100 High Street
#09-01, The Treasury
Singapore 179434
ЈУЖНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА
Регулатор на Јужна Африка за дијаманти и
скапоцени метали
251 Fox Street
Doornfontein 2028
Johannesburg
South Africa

РЕПУБЛИКА МЕКСИКО
Генерален директорат за меѓународна трговија со
стоки
189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor
Mexico City, 06140
Mexico

ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА ШРИ ЛАНКА
Национално тело за скапоцености и накити
25, Galle Face Terrace
Post Code 00300
Colombo 03
Sri Lanka

РЕПУБЛИКА НАМИБИЈА
Влада на Република Намибија, Министерство за
рударство и енергетика
Директорат за дијамантски работи
Private Bag 13297
1st Aviation Road (Eros Airport)
Windhoek
Namibia

ШВАЈЦАРСКА КОНФЕДЕРАЦИЈА
Државен секретаријат за економски работи
Sanctions Unit
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne
Switzerland

НОВ ЗЕЛАНД
Министерство за надворешни работи и трговија
Сектор за Блискиот Исток и Африка
Private Bag 18 901
Wellington
New Zealand

ТАЈВАН, ПЕНГХУ, КИНМЕН И МАТСУ, Посебна
царинска територија
Министерство за економски работи
Биро за надворешна трговија
Административен сектор за извоз/увоз
1, Hu Kou Street
Taipei, 100
Taiwan
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ОБЕДИНЕТА РЕПУБЛИКА ТАНЗАНИЈА
Министерство за енергетика и минерали
Комисија за минерали
Kikuyu Avenue, P.O. Box 422
40744 Dodoma
Tanzania
КРАЛСТВО ТАЈЛАНД
Министерство за трговија
Сектор за надворешна трговија
563 Nonthaburi Road
Muang District, Nonthaburi 11000
Thailand
РЕПУБЛИКА ТОГО
Министерство за рударство и енергетика
Главна канцеларија за рударство и геологија
216, Avenue Sarakawa
B.P. 356
Lomé
Togo
РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА
Сектор за меѓународна размена
Потсекретаријат на трезор
T.C. Bașbakanlık Hazine
Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No 36
06510 Emek, Ankara
Turkey
Управа за извоз и увоз:
Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious
Metals and Diamond
Market (BIST)
Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi,
Borsa İstanbul Caddesi No 4
Sariyer, 34467, Istanbul
Turkey
УКРАИНА
Министерство за финансии
Државен центар за геологија на Украина
38-44, Degtyarivska St.
Kiev 04119
Ukraine
ОБЕДИНЕТИ АРАПСКИ ЕМИРАТИ
КАНЦЕЛАРИЈА U.A.E. за Кимберли Процес
Центар за разновидни стоки на Дубаи
Слободна зона на аеродром Дубаи
Emirates Security Building
Block B, 2nd Floor, Office # 20
P.O. Box 48800
Dubai
United Arab Emirates
СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ
Тело на САД за Кимберли Процес
Државен департман на САД
Биро за економски и бизнис работи
2201 C Street, NW
Washington DC 20520
United States of America
ВЕНЕЦУЕЛА
Централна банка на Венецуела
36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District
Caracas
ZIP Code 1010
Venezuela
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ
Министерство за индустрија и трговија
Агенција за надворешна трговија
54 Hai Ba Trung
Hoan Kiem
Hanoi
Vietnam
РЕПУБЛИКА ЗИМБАБВЕ
Министерство за рударство и развој на рударството
Развојна канцеларија за основни минерали
6th Floor, ZIMRE Centre
Cnr L.Takawira St/K. Nkrumah Ave.
Harare
Zimbabwe.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Со оваа одлука се утврдува Списокот на учесници и
надлежните органи кои се назначени да ги издаваат и
одобруваат нивните сертификати врз основа на
релевантните информации од претседавачот и/или
учесниците на Процесот Кимберли, кој е даден во
Прилог и е составен дел на оваа одлука.
Списокот на учесници е усогласен, т.е. целосно е
преземен од Анекс 2 со Имплементирачката
Регулатива на (ЕУ) бр.2020/130 на Советот од 28
јанураи 2020 година за измена на Регулативата на
Советот (ЕЗ) бр.2368/2020 за спроведување на
постапката за сертифицирање на Процесот Кимберли
за меѓународна трговија со необработени дијаманти
CELEX бр. 32020R0130.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2304.
Уставниот суд на Република Северна Македонија,
врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број
70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 202/2019), на седницата одржана на 24
јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ ПОНИШТУВА Уредбата со законска сила за
примена на Законот за даночната постапка за време на
вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/2020).
2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението за запирање
на извршувањето на поединечните акти или дејствија
што се преземени врз основа на актот, означен во точката 1 од оваа одлука.
3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
4. Уставниот суд на Република Северна Македонија, по повод иницијативата поднесена од Светскиот
македонски конгрес од Скопје, со Решение
У.бр.84/2020 од 14 мај 2020 година, поведе постапка за
оценување на уставноста на Уредбата со законска сила
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за примена на Законот за даночната постапка за време
на вонредна состојба („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.79/2020), и го запре извршувањето на поединечните акти или дејствија што се преземени врз основа на наведената уредба затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност
со Уставот.
5. Судот на седницата утврди дека според член 1
став 1 од оспорената уредба со законска сила, Законот
за даночна постапка („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 13/2006, 88/2008, 159,/2008, 105/2009,
133/2009, 145/2010, 171/2010, 53/2011, 39/2012,
84/2012, 187/2013, 15/2015, 97/2015, 129/2015,
154/2015, 23/2016, 35/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019) ќе се применува за време на траење на вонредната состојба доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку
уредено. Според ставот 2 за висината на каматата којашто се наплатува на износот на помалку или повеќе
платениот данок за секој ден задоцнување и за објавата
на листата на должници на доспеани и неплатени долгови се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
Според член 2 од оспорената уредба со законска
сила, на износот на помалку или повеќе платениот данок и споредните даночни давачки освен каматата, се
пресметува и наплатува, односно плаќа камата во висина од 0,015% за секој ден задоцнување.
Судот исто така утврди според член 3 од Уредбата,
Управата за јавни приходи нема да објавува листа на
должници на доспеани и неплатени долгови за месеците април, мај и јуни 2020 година.
Согласно член 4, оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
6. По поведувањето на постапката на 14 мај 2020
година и изрекувањето на времената мерка од страна
на Уставниот суд, Владата на Република Северна Македонија донесе две уредби со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночната постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/2020), и тоа, на 17 мај 2020 година Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночната постапка за време на вонредната состојба („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.128/2020) при
што со членот 1 од оваа уредба се определува дека во
Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночната постапка за време на вонредна состојба
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.79/2020), по членот 3 се додава нов член 3-а кој гласи „Одредбата во член 2 од оваа уредба со законска сила ќе се применува за време на вонредната состојба, како и 60 дена по престанувањето на траењето на вонредната состојба. Во членот 2 од дополнувањето на Уредбата се определува дека „Оваа уредба со законска сила
влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
На 29 мај 2020 година донесена е втората Уредба со
законска сила за дополнување на Уредбата со законска
сила за примена на Законот за даночната постапка за
време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.140/2020) при што со
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членот 1 од Уредбата со законска сила за примена на
Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/20 и 128/20) во членот 1 во ставот 2 по зборот „задоцнување“ се става запирка и се додаваат зборовите „за постапката на присилна наплата како“. Согласно членот 2 од Уредбата, „во член 2 по зборот „камата“ се додаваат зборовите „по каматна стапка“. Според членот 3 од Уредбата, по членот 2 се додава нов
член 2-а, кој гласи: „Член 2-а Управата за јавни приходи нема да издава опомена за плаќање на данок и нема
да отпочнува постапка на присилна наплата за време на
траењето на вонредната состојба како и по престанокот
на траењето на вонредната состојба до 30 јуни 2020 година и тоа за: - даночен долг кој е доспеан, а неплатен,
и за кој не се отпочнати постапки на присилна наплата;
- даночен долг по сите основи кој ќе доспее во месеците мај и јуни 2020 година и - судски такси и парични
казни, односно глоби и трошоци изречени во парнични, прекршочни, кривични и управни постапки во
корист на Република Северна Македонија, а кои ги
наплатува Управата за јавни приходи, кои се доспеани,
а неплатени, и за кои не е отпочната постапка на присилна наплата.“ и во членот 4 од дополнувањето на
Уредбата се определува дека „Оваа уредба со законска
сила влегува во сила со денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Северна Македонија“.
7. Според член 8 став 1 алинеи 3, 4 и 11 од Уставот
на Република Северна Македонија владеењето на правото, поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска и почитувањето на општо прифатените
норми на меѓународното право се темелни вредности
на уставниот поредок на Република Северна Македонија.
Согласно член 51 од Уставот во Република Северна
Македонија законите мораат да бидат во согласност со
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон
(став 1). Секој е должен да ги почитува Уставот и законите (став 2).
Членот 125 од Уставот пропишува дека постоењето
на вонредна состојба на територијата на Република Македонија или нејзин дел го утврдува Собранието по
предлог на претседателот на Републиката, Владата или
најмалку 30 пратеници (став 2). Одлуката со која се утврдува постоењето на вонредна состојба се донесува со
двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број
пратеници и има важност најмногу 30 дена (став 3).
Согласно член 126 став 2 од Уставот, овластувањето на Владата да донесува уредби со законска сила трае
до завршувањето на воената или вонредната состојба,
за што одлучува Собранието.
Според членот 126 од Уставот, при постоење на воена или вонредна состојба Владата во согласност со
Уставот и со закон донесува уредби со законска сила.
Овластувањето на Владата да донесува уредби со законска сила трае до завршувањето на воената или вонредната состојба, за што одлучува Собранието.
Со Одлуката за утврдување на постоење на вонредна состојба, број 09-1690/2 од 18.03.2020 година, донесена од страна на претседателот на Републиката, на територијата на Република Северна Македонија е утврдено постоење на вонредна состојба за период од 30 дена
заради заштита и справување со последиците од шире-
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њето на коронавирусот COVID-19, во која се наведува
дека за времетраењето на вонредната состојба Владата
во согласност со Уставот и со закон донесува уредби
со законска сила.
Оттука, со уредба со законска сила, при постоење
на вонредна состојба, Владата може поинаку да регулира одредени прашања коишто се уредени со важечки
закони, може да одредува нови рокови, може да ги менува постојните и да носи нови решенија. Но ваквите
овластувања не се неограничени. Имено, Уставот има
две уставни ограничувања на овластувањето на Владата да носи уредби со законска сила. Првото е, уредбите
да уредуваат неопходни мерки коишто се во функционална врска со директно или индиректно соочување и
надминување на причините и последиците од вонредната состојба, со водење сметка мерките да имаат легитимна цел, општествена оправданост, да бидат разумни
и пропорционални во светло на што побрзо враќање во
редовна состојба (со што во суштина ќе бидат задоволени членовите 125 и 126 од Уставот). Второто ограничување е уредено во членот 54 од Уставот, чие задоволување бара ограничувањето на слободите и правата во
вонредна состојба да не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба. Во вонредна состојба не може да се ограничат правото на живот, забраната на мачење, нечовечко и понижувачко постапување и казнување, правната одреденост на казнивите дела и казните, како и на
слободата на уверувањето, совеста, мислата и вероисповеста.
Владата на Република Северна Македонија, повикувајќи се на член 126 став 1 од Уставот, донесува Уредба со законска сила за примена на Законот за даночна
постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија” број 79/2020).
Со оспорената Уредба со законска сила за примена
на Законот за даночната постапка за време на вонредна
состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/2020), се уредува материјата за висината на каматата којашто се наплатува на износот на помалку или повеќе платениот данок за секој ден задоцнување и за објавата на листата на должници на доспеани и неплатени долгови.
Според член 9 став 6 од Законот, објавата на листата на должници на доспеани и неплатени долгови се
врши еднаш месечно, најдоцна до 10 во месецот. Најдоцна 15 дена пред рокот од ставот (6) на овој член
Управата за јавни приходи го известува должникот дека доколку не го намири долгот по основ на данок на
додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и придонеси од задолжително социјално
осигурување, истиот ќе биде објавен на листата на
должници на доспеани и неплатени долгови (став 7).
Членот 123 од истиот закон уредува дека на износот на помалку или повеќе платениот данок и споредните даночни давачки освен каматата се пресметува и
наплатува камата во висина од 0,03% за секој ден задоцнување.
Во претходно цитираните одредби од наведениот
закон децидно се уредува висината на каматата на износот на помалку или повеќе платениот данок за секој
ден задоцнување и за објавата на листата на должници
на доспеани и неплатени долгови коишто изворно се
наведуваат во овој реферат.
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8. Имено, оваа уредба до одредена мерка го суспендира Законот за даночната постапка и се предвидуваат
решенија кои се спротивни на овој закон што не е во
рамките на законската дефиниција за уредбите со законска сила, истата не може да опстојува во правниот
промет од причина што овие прашања се регулирани
со одредби во веќе важечки закон.
Исто така, ако се имаат предвид причините и целта
којашто сакала да се постигне со прогласувањето на
вонредната состојба, а тоа е да се спречи ширењето на
коронавирусот и да се заштити населението од последиците по здравјето од тоа ширење, неспорно може да
се заклучи дека овластувањата на Владата да донесува
уредби со законска сила, треба да бидат во контекст на
остварување на таа цел, односно во функција на преземање на мерки со кои ќе се пресретне брзото ширење
на заразата и мерки во функција на навремено дејствување заради справување и заштита на населението од
последиците од ширењето на коронавирусот.
Членот 126 од Уставот на кој се повикува Владата,
не го оправдува ваквото ограничување. Уставниот член
само уредува овластување на Владата да може да донесува уредби со законска сила до завршување на вонредната состојба, меѓутоа, тоа уставно овластување никако не значи и не подразбира да може Владата, арбитрарно, кои и какви уредби да донесува, туку да донесува уредби во функција за донесување на решенија неопходно потребни во едно демократско општество, а
не со истите изворно, оригинерно да се нормира одредена ситуација којашто не е предвидена со Уставот или
со закон. Уставната определба, уредбите со законска
сила да мора да бидат во согласност со Уставот и со закон, упатува на тоа дека уредбите со законска сила можат да бидат донесени само во функција на операционализација на уставни и законски одредби.
Ова ограничување за Владата при донесувањето на
уредбите со законска сила да мора да бидат во согласност со Уставот и закон претставува гаранција за остварување на темелните вредности - владеењето на
правото и поделбата на државната власт, но и гаранција за почитувањето на слободите и правата утврдени со
Уставот.
9. Со оглед на тоа што донесе конечна одлука, Судот оцени дека се исполнети условите од член 27 став 1
од Деловникот на Уставниот суд за ставање надвор од
сила на времената мерка определена со точка 2 од Решението У.бр.84/2020 од 14 мај 2020 година, поради
што одлучи како во точката 2 од оваа одлука.
10. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 и 2 од оваа одлука.
11. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Никола
Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р
Дарко Костадиновски и Вангелина Маркудова.
У. бр. 84/2020
24 јуни 2020 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.
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