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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 
1612. 

Врз основа на член 145 алинеја 4 од Законот за 
странците („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 35/06, 66/07, 117/08, 92/09, 156/10, 158/11, 84/12 
и 13/13), министерот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КУЌНИОТ РЕД НА ПРИФАТНИОТ  

ЦЕНТАР ЗА СТРАНЦИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за куќниот ред на Прифатниот 

центар за странци („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.6/07 и 53/09), во член 4 во ставот 3 зборо-
вите „по правило“ се заменуваат со зборот „секогаш“. 

 
Член 2 

Во член 5 во ставот 1 точката на крајот на речени-
цата се заменува со запирка и се додаваат зборовите 
„најдоцна 24 часа по прифаќањето во Прифатниот цен-
тар.“ 

 
Член 3 

Во член 6 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гла-
си: 

„Паричните средства од став 1 алинеја 3 на овој 
член се чуваат како депозит во Прифатниот центар и со 
нив полицискиот службеник на усно барање на стране-
цот, му набавува храна, облека и други предмети за 
лична употреба кои може да ги поседува.“ 

 
Член 4 

Во членот 14 по зборот „прошетка“ се додаваат збо-
ровите „на свеж воздух“, а зборот „половина“ се заме-
нува со зборот „еден“. 

По ставот 1 се додаваат два нови ставови 2 и 3, кои 
гласат: 

„Во текот на шетањето, странецот се движи слобод-
но и може да разговара со останатите странци без да 
прави врева. 

Старите или болни странци кои не се способни да 
шетаат, можат во времето определено за шетање да 
престојуваат на свеж воздух.“ 

 
Член 5 

Во член 16 во ставот 1 по зборот „услови,“ се дода-
ваат зборовите „односно остварува телефонски разго-
вори на претходно одобрени телефонски броеви од 
страна на раководителот“. 

Во ставот 2 зборовите „до 30 минути“ се заменува-
ат со зборовите „од 30 до 60 минути“, а точката на кра-
јот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „а по нивно одобрување посетата може да 
трае и подолго.“. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Посетата на странецот се извршува во присуство на 

полициски службеник, во посебно одредена просторија за 
тоа, така што се овозможува визуелен, слушен и непосре-
ден физички контакт на странецот со посетителот.“  

Ставот 3 станува став 4. 
 

Член 6 
Овој  правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 121 - 30995/1 Министер 

14 мај  2013 година за внатрешни работи, 
Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
1613. 

Врз основа на член 55 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа („Службен 
весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и 
член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нота-
ријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 
139/09 и 135/11), Министерот за правда на ден 
15.5.2013 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА  
НА НОТАРОТ 

 
1. На нотарот Кирил Милан Бумбаровски именуван 

за вршење на нотарските работи на подрачјето на Ос-
новните судови на градот Скопје, му престанува служ-
бата нотар поради исполнување на условите за старос-
на пензија согласно со закон. 

2. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
Министерството за правда постапувајќи по службе-

на должност, изврши увид во досието на нотарот Ки-
рил Милан Бумбаровски при што констатира дека ли-
цето Кирил Бумбаровски од Скопје, кој е именуван за 
нотар на подрачјето на Основните судови на градот 
Скопје со Решение на министерот за правда бр. 09-
2728/1 од 12.7.2010 година, е роден на ден 10.5.1948 го-
дина со што ги исполнил условите за старосна пензија 
согласно член 18 од Законот за пензиско и инвалидско 
осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 98/12, 
166/12 и 15/13). 

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став 
(1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот, мини-
стерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова 
решение. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може со 

тужба да се поведе управен спор пред Управниот суд, 
во рок од 30 дена од денот на приемот на решението. 

 
Бр. 09-1773/1  

15 мај 2013 година Министер за правда, 
Скопје Блерим Беџети, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1614. 
Врз основа на член 155 став 4 од Законот за соци-

јалнатa заштита ("Службен весник на РМ" бр. 79/09. 
36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 166/13, ) и член 6 од Пра-
вилникот за формата, содржината и начинот на водење 
на регистар на здруженија на граѓани од областа на со-
цијалната заштита ("Службен весник на РМ" бр. 
10/2005), министерот за труд и социјална политика, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ 
ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ 

ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
 
1. Барањето на „Центар за развој и унапредување на 

јавниот живот“ од Тетово,  СЕ УВАЖУВА. 
2. „Центар за развој и унапредување на јавниот жи-

вот“ со седиште во Тетово на ул. „К.Ј.Питу“ бр.51 се 
впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од об-
ласта на социјалната заштита, што се води при Минис-
терството за труд и социјална политика. 



21 мај 2013  Бр. 75 - Стр. 3 

 
 

3. Конечното решение за впишување се објавува во 
"Службен весник на Република Македонија". 

4. Впишувањето на „Центар за развој и унапредува-
ње на јавниот живот“ со седиште во Тетово на ул. 
„К.Ј.Питу“ бр. 51  ќе се изврши најдоцна пет дена од 
денот на објавувањето на Решението во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
До Министерството за труд и социјална политика, 

„Центар за развој и унапредување на јавниот живот“ со 
седиште во Тетово на ул. К.Ј.Питу бр. 51  на ден 
16.01.2011 година поднесе барање бр. 10-437/1 за впи-
шување во Регистарот на здруженија на граѓани од об-
ласта на социјалната заштита. По доставувањето на за-
конски предвидената документација, Комисијата кон-
статира дека Здружението ги има доставено следниве 
документи: Решение за упис на промена од Централен 
регистар на Република Македонија бр.30220110006155, 
Статут во кој се наведени целите на Здружението, 
Програма за работа на здружението за тековната годи-
на, Документ за економскиот и финансискиот бонитет 
– скратен финансиски извештај од годишната сметка за  
претходната година, Уверение за платени даноци од 
Управата за јавни приходи, Информација за кадровска 
и просторна структура, реализирани активности и про-
екти на „Центар за развој и унапредување на јавниот 
живот“ од Тетово. 

Комисијата изврши увид заради утврдување на ис-
полнување на пропишаните услови и изготви мислење 
дека „Центар за развој и унапредување на јавниот жи-
вот“ од Тетово ги исполнува условите пропишани во 
одредбите на членовите 152,153 и 154 од Законот за со-
цијална заштита. 

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за соци-
јална заштита и изготвеното позитивно мислење на Ко-
мисијата за соработка со Здруженија на граѓани, ми-
нистерот за труд и социјална политика донесе решение 
како во диспозитивот. 

 
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова 

решение може да се изјави жалба преку првостепениот 
орган до Комисијата на Владата за решавање во управ-
на постапка во втор степен од областа на трудот, соци-
јалната политика и здравството во рок од 15 (петнае-
сет) дена од денот на приемот на решението. 

 
Бр. 10 - 437/3 Министер 

12 април 2013 година за труд и социјална политика, 
Скопје Спиро Ристовски, с.р. 

__________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1615. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и членот 71 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржа-
на на 24 април 2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 3 став 1 точка 1, 2 и 3 во де-

ловите: „јавните претпријатија основани од Република 
Македонија“ од Законот за јавните службеници 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
52/2010, 36/2011, 6/2012 и 24/2012). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата на Павле Стојановски и Јадранка 
Тодорова од Скопје со Решение У.бр.55/2012 од 13 
февруари 2013 година поведе постапка за оценување 
на уставноста на членот од Законот означен во точката 
1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што 
пред Судот се постави прашањето за согласноста на 
наведените законски одредби со член 8 став 1 алинеи 3 
и 4, член 51 и член 54 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека одделни изрази 
употребени во овој закон го имаат следново значење: 1. 
Јавни службеници се вработените кои вршат работи од 
јавен интерес во дејностите, наука, труд и социјални 
работи, социјална заштита и заштита на детето, устано-
вите, фондовите, агенциите, јавните претпријатија ос-
новани од Република Македонија, а не се опфатени со 
Законот за државните службеници, (оспорен дел од од-
редбата). 2. Јавна служба се институциите на дејности-
те, наука, труд и социјални работи, социјална и детска 
заштита, установите, фондовите, агенциите, јавните 
претпријатија основани од Република Македонија, а не 
се опфатени со Законот за државните службеници, (ос-
порен дел од одредбата). 3. Институции, во смисла на 
овој закон, се сите државни органи и тела кои вршат 
работи од јавен интерес или доверени јавни овластува-
ња, установи, фондови, агенции како и јавни претпри-
јатија основани од Република Македонија, а не се оп-
фатени со Законот за државните службеници, (оспорен 
дел од одредбата). 4. Раководно лице на институцијата 
е именувано или избрано лице кое раководи со инсти-
туцијата и 5. Работно искуство во струката е времетра-
ењето на работниот стаж или искуството стекнато во 
соодветната струка по завршување на соодветно обра-
зование на јавниот службеник.  

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владе-
ењето на правото е една од темелните вредности на ус-
тавниот поредок на Република Македонија. 

Според член 32 став 5 од Уставот, остварувањето 
на правата на вработените и нивната положба се уреду-
ваат со закон и со колективни договори. 

Во член 51 од Уставот е предвидено дека во Репуб-
лика Македонија законите мораат да бидат во соглас-
ност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со 
закон. 

Со членот 1 од Законот за комуналните дејности 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
95/2012 од 26 јуни 2012 година се уредуваат основните 
услови и начинот на вршење на комуналните дејности, 
финансирањето на комуналните дејности, финансира-
њето на изградбата и одржувањето на објектите на ко-
муналната инфраструктура и други прашања од значе-
ње за комуналните дејности. Според член 2 од овој за-
кон, комуналните дејности се дејности од јавен инте-
рес. 

Согласно член 4 од Законот, одделни изрази упот-
ребени во овој закон го имаат следново значење: 4. 
“Давател на комунална услуга“ е јавно претпријатие 
основано од општината, општините во градот Скопје и 
градот Скопје и Владата на Република Македонија или 
правно и физичко лице кое поседува дозвола за врше-
ње на комунална дејност. 

Според член 9 став 4 од овој закон, Владата на Ре-
публика Македонија за вршењето на одделни комунал-
ни дејности кои се од интерес за Републиката, а кои 
претставуваат фукционална, економска и техничко-
технолошка целина може да основа јавно претпријатие 
или нивното вршење да го довери на правно или фи-
зичко лице согласно со овој закон и посебните закони 
со кои се уредува одделна комунална дејност. 
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Со Законот за јавните претпријатија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 38/1996, 6/2002, 
40/2003, 49/2006, 23/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012) се 
уредуваат прашањата за вршење на стопански дејности 
од јавен интерес преку јавни претпријатија, белезите на 
јавното претпријатие, принципите на транспарентност 
во финансиските односи, основање на јавното претпри-
јатие, организација на јавното претпријатие, органи на 
јавното претпријатие, статутот на јавното претприја-
тие, распоредување на вишокот на средства од работе-
њето на јавното претпријатие, штрајк во јавно претпри-
јатие, положба на вработените во јавното претпријатие, 
остварување и заштита на јавниот интерес во јавното 
претпријатие, контрола на јавното претпријатие, врше-
ње на дејност од јавен интерес врз основа на дозвола и 
слично.  

Во Главата II одделот 8 со наслов: „Положба на 
вработените во јавните претпријатија“ од Законот за 
јавните претпријатија меѓудругото се содржани члено-
вите 37 и 37-а.  

Според член 37 од овој Закон, вработените во јав-
ното претпријатие кои вршат работи од јавен интерес 
согласно со закон, имаат статус на јавни службеници.  

Според ставот 2 од истиот член, вработените во јав-
ното претпријатие кои вршат помошни и технички ра-
боти немаат статус на јавни службеници и во однос на 
нивните права, обврски и одговорности од работниот 
однос се применуваат одредбите од Законот за работ-
ните односи. 

Во членот 37-а од овој Закон се наведува дека, за 
вработените во јавното претпријатие кои имаат статус 
на јавни службеници за прашањата кои се однесуваат 
на вработувањето, правата и должностите, одговорнос-
та, оценувањето, престанокот на вработувањето, заш-
титата и одлучувањето за правата и обврските на јавни-
от службеник се применуваат одредбите од овој закон, 
посебниот закон од соодветната област и Законот за 
јавните службеници. 

Законот за јавните службеници, согласно членот 1, 
како предмет на уредување го има опфатот на јавната 
служба, заедничките начела и основите на вработува-
њето, правата и должностите, одговорноста, оценува-
њето, престанокот на вработувањето, заштитата и од-
лучувањето за правата и обврските и регистарот на јав-
ните службеници. 

Во членот 2 од овој закон е утврдено дека јавните 
службеници се лицата кои вршат работи и работни за-
дачи од јавен интерес во согласност со Уставот, закон 
и ратификувани меѓународни договори, професионал-
но, политички неутрално и непристрасно. 

Во оспорениот член 3 од Законот е определено зна-
чењето на одделни изрази употребени во овој закон, 
односно субјектите и институциите на кои се однесува 
овој закон. 

Според членот 4 од овој закон, за прашањата кои се 
однесуваат на вработувањето, правата и должностите, 
одговорноста, оценувањето, престанокот на вработува-
њето, заштитата и одлучувањето за правата и об-
врските на јавниот службеник, за кои со закон е пропи-
шана посебна постапка, се постапува според одредбите 
на тој закон. Прашањата што не се уредени со овој за-
кон ќе се уредат со посебен закон. 

Оттука, Законот за јавните службеници има супси-
дијарна примена, односно тој не се применува и не се 
однесува за оние прашања за вработените и институци-
ите во јавните служби од наведените дејности, каде со 
посебни закони и со посебна законска регулатива се ве-
ќе на поинаков начин уредени правата и обврските. 

Овој закон има општи норми за права и обврски, 
кои во предметната материја ќе се применуваат докол-
ку тие не се со посебни закони поинаку уредени. 

Со одредбите од овој закон, меѓу другото, е уреде-
но дека јавните службеници извршуваат работи и ра-
ботни задачи од јавен интерес врз основа на Устав, за-
кон и ратификувани меѓународни договори во соглас-
ност со Уставот (член 5) и начелото на еднаков прис-
тап и соодветна и правична застапеност, начела на дво-
степеност, професионално однесување, одговорност, 
етично однесување, доверливост и економично корис-
тење на средствата за работа (членови 6-12). Третиот 
дел од Законот, со наслов „Вработување на јавните 
службеници“ со членовите 13 - 22 е уредена постапката 
за вработување на јавните службеници по пат на јавен 
оглас, интерен оглас, распоредување на јавен службе-
ник во истата институција на друго работно место и 
преземање на јавен службеник од една во друга инсти-
туција и се уредени општите и посебните услови. 
Агенцијата за администрација по барање на институци-
јата го објавува јавниот оглас и Агенцијата формира 
комисија за селекција на јавен службеник, која ја спро-
ведува постапката за селекција на кандидат во која има 
испит од општ и практичен дел, а начинот на селекти-
рање и вработување, според членот 17-а став 5, на јав-
ните службеници го пропишува министерот за инфор-
матичко општество и администрација. Агенцијата из-
дава потврда за положен испит, со петте најуспешни 
кандидати а комисијата врши интервју и составува 
ранг-листа од три најуспешни кандидати до раководно-
то лице на институцијата кој донесува одлука за избор 
на кандидат. Во другите одредби се уредени другите 
видови на вработување на јавните службеници со инте-
рен оглас и распоредувања. Раководното лице на инс-
титуцијата донесува годишен план за соодветна и пра-
вична застапеност на заедниците што го доставува до 
Министерството за информатичко општество и адми-
нистрација, а надлежниот министер донесува упатство 
за содржината на планот (член 22). Понатаму, правата 
и должностите на јавните службеници се уредени со 
членовите 23 - 37 од овој закон, во кои меѓу другото е 
уредено дека: јавниот службеник има право на плата и 
надоместок на плата под услови и критериуми утврде-
ни со закон, колективен договор и општ акт на органот 
на управување; должност за чување на класифицирана 
информација; право да се усовршува и оспособува, 
право да основаат синдикати, право на штрајк итн. Со 
одредбите од членовите 38 - 51 од овој закон е уредена 
дисциплинската одговорност на јавните службеници и 
материјалната одговорност за штетата која на работа 
или во врска со работата, намерно или од крајна неб-
режност ја предизвикал на институцијата. Со одредби-
те од членовите 60 - 63 од овој закон, уредно е оцену-
вањето на јавните службеници, а со членовите 64 до 70 
е уредено прашањето за престанок на вработувањето 
на јавниот службеник по пат на спогодба, на негово ба-
рање, по сила на закон и во други случаи утврдени со 
овој закон. Со одредбите од членовите 71 до 78 од овој 
закон е уредена заштитата и одлучувањето за правата и 
обврските на јавните службеници и регистарот на јав-
ните службеници во Министерството за информатичко 
општество и администрација, а со одредбите од члено-
вите 78-а до 78-д е регулиран надзорот на државниот 
управен инспекторат во институциите кој може да биде 
редовен, вонреден и контролен; и со членовите 78-ѓ до 
78-е се уредени прекршочните одредби. 

Од анализата на горенаведените одредби произле-
гува дека поделбата на правата и обврските за статусни 
прашања на вработените како јавни службеници, во 
различни законски решенија, создава правна несигур-
ност, бидејќи Уставот и законите во Република Маке-
донија треба да претставуваат еден конзистентен пра-
вен систем со кој ќе се обезбеди остварување на владе-



21 мај 2013  Бр. 75 - Стр. 5 

 
 

ењето на правото. Имено, ова прашање на поинаков на-
чин веќе е регулирано со Законот за јавните претприја-
тија кој претставува lex specialis од причини што со ос-
порениот член 3 од Законот за јавни службеници е де-
финирано дека сите вработени во институцијата јавно 
претпријатие основано од Република Македонија вр-
шат јавна служба, па се поставува прашањето кои се 
вработени што вршат работи од јавен интерес и кои се 
вработени што не вршат работи од јавен интерес, за да 
се делат на јавни службеници или без тој статус според 
член 37 од Законот за јавните претпријатија, кога од 
друга страна со членот 3 од Законот за јавни службени-
ци е дефинирано дека не дел, туку сите вработени во 
институцијата јавно претпријатие основано од Репуб-
лика Македонија вршат јавна служба што се врзува со 
статусот јавни службеници со што се нарушува правна-
та сигурност на граѓаните и една од темелните вред-
ности на Уставниот поредок, а тоа е владеењето на 
правото. 

Од изнесените уставни и законски одредби, произ-
легува дека вработените во јавните претпријатија осно-
вани од Република Македонија, како и самите институ-
ции кои по природата на надлежностите вршат кому-
нални дејности, по својата положба, права и обврски не 
можат да бидат под правниот режим на Законот за јав-
ните службеници, ниту од аспект на основањето, вра-
ботувањето, финансирањето, правото на плата и надо-
местоците од плата, надзорот, ефикасноста и одговор-
носта од работењето, статусот и регистарот на прет-
пријатијата, надзорот над ефикасноста и законитоста 
на работењето од Државниот комунален инспекторат и 
други работи кои се веќе комплексно уредени со од-
редбите од повеќе посебни закони, како што е погоре 
изнесено. 

Со оглед на наведеното, Судот оцени дека основано 
може да се постави прашањето на согласноста на член 
3 став 1 точките 1, 2 и 3 во деловите: „јавните претпри-
јатија основани од Република Македонија“ од Законот 
за јавните службеници со членот 8 став 1 алинеи 3 и 4, 
членот 51 и членот 54 од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Ната-
ша Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил Дар-
лишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Гзи-
ме Старова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.  

 
У. бр. 55/2012 Претседател 

24 април 2013 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Бранко Наумоски, с.р. 
_________ 

1616. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и членот 71 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржа-
на на 24 април 2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 176 став 4 точкa 4 и став 5 

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 16/2011). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата на Стамен Филипов од Скопје со Ре-
шение У.бр.71/2011 од 20 март 2013 година поведе по-
стапка за оценување на уставноста на членот 176 став 4 

точкa 4 и став 5 од Законот означен во точката 1 од 
оваа одлука. Постапката е поведена затоа што пред Су-
дот се постави прашањето за нивната согласност со 
член 8 став 1 алинеи 3 и 4, член 13, Амандман XX, 
член 51 член 68 став 1, член 95 став 3 и член 96 од 
Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седница утврди дека според член 176 
став 1 од Законот, министерот на предлог на претседа-
телот на Прекршочната комисија може да донесе реше-
ние за разрешување на член на Прекршочната комисија 
во следниве случаи: ( оспорен став 4)..ако е осуден со 
правосилна судска пресуда за кривично дело (оспорена 
точка 4)..ако со правосилна судска одлука се утврди 
прекршување на прописите за водење на прекршочната 
постапка; (оспорена точка 6). Членовите на Прекршоч-
ната комисија имаат право на награда за својата работа 
во Прекршочната комисија што ја определува министе-
рот, а која треба да биде разумна и соодветна на значе-
њето, обемот на работа на членовите и сложеноста на 
прекршоците. (оспорен став 5) 

5. Според член 8 став 1 алинеи 1 и 3 од Уставот, ос-
новните слободи и права на човекот и граѓанинот приз-
нати во меѓународното право и утврдени со Уставот и 
владеењето на правото се темелни вредности на устав-
ниот поредок на Република Македонија. 

Според член 9 став 1 од Уставот, граѓаните на Ре-
публика Македонија се еднакви во слободите и правата 
независно од полот, расата, бојата на кожата, нацио-
налното и социјалното потекло, политичкото и верско-
то уверување, имотната и општествената положба. 
Според ставот 2 од овој член, граѓаните пред Уставот и 
законите се еднакви. 

Согласно член 13 став 1 од Уставот, лицето обвине-
то за казниво дело ќе се смета за невино се додека не-
говата вина не биде утврдена со правосилна судска од-
лука, а според член 14 став 1 од Уставот, никој не може 
да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не би-
ло утврдено со закон или со друг пропис како казниво 
дело и за кое не била предвидена казна. 

Според Амандман XX на Уставот, со кој се допол-
нува член 13 од Уставот, за прекршоци определени со 
закон, санкција може да изрече орган на државната уп-
рава или организација и друг орган што врши јавни ов-
ластувања. Против конечна одлука за прекршок се га-
рантира судска заштита под услови и постапка утврде-
ни со закон. 

Во членот 51 од Уставот е предвидено дека во Ре-
публика Македонија законите мораат да бидат во сог-
ласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и 
со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и за-
коните. 

Согласно член 68 став 1 алинеи 2 и 3 од Уставот, 
Собранието на Република Македонија донесува закони 
и дава автентично толкување на законите и ги утврдува 
јавните давачки.  

Според член 91 алинеи 1 и 5 од Уставот, Владата на 
Република Македонија ја утврдува политиката на из-
вршување на законите и донесува уредби и други про-
писи за извршување на законите.  

Согласно член 95 став 3 од Уставот, организацијата 
и работата на органите на државната управа се уреду-
ваат со закон што се донесува со двотретинско мно-
зинство гласови од вкупниот број пратеници, а според 
член 96 од Уставот, органите на државната управа ра-
ботите од својата надлежност ги вршат самостојно врз 
основа и во рамките на Уставот и законите и за својата 
работа се одговорни на Владата. 

Според член 1 од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 16/2011) се уре-
дуваат: целите на енергетската политика и начинот на 
нејзината реализација; енергетските дејности и начи-
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нот на регулирањето на енергетските дејности; изград-
бата на енергетските објекти; статусот и надлежноста 
на Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија; пазарот на електрична енергија, пазарот 
на природен гас, пазарот на сурова нафта, нафтени де-
ривати и горива за транспорт и пазарот на топлинска 
енергија; условите за остварување на енергетска ефи-
касност и промоција на користењето на обновливите 
извори на енергија и други прашања од значење за 
енергетиката. 

Во Глава XVI. “ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ” од За-
конот, се предвидени оспорените одредби од член 176 
став 4 точките 4 и 6 и ставот 5, како прекршочни од-
редби со кои се утврдени прекршоците и прекршочни-
те органи во Законот за енергетика. 

Според член 175 став 1 од овој закон, поведување 
на прекршочна постапка за прекршоци утврдени во 
овој закон можат да побараат органите кои со овој за-
кон се задолжени да вршат инспекциски надзор, Регу-
латорната комисија за енергетика и Агенцијата за енер-
гетика. За прекршоците од членoвитe 179, 180, 182, 
183, 185 став 1, 186 став 1, 187, 188, 189 став 1 и 190 
став 1 на овој закон, надлежните органи од ставот 1 на 
овој член, поднесуваат барање за поведување на прекр-
шочна постапка до надлежниот суд. (став 2) На поста-
пките покренати во согласност со ставот 2 од овој член 
се применуваат одредбите од Законот за прекршоци-
те.(став 3) За прекршоците од членовите 179, 180, 182, 
183, 185 став 1, 186 став 1, 187 ставови 1 и 2, 188, 189 
став 1 и 190 став 1 на овој закон, прекршочна постапка 
не може да се поведе ниту да се води ако поминат че-
тири години од денот кога е сторен прекршокот.(став 
4) Ако прекршоците од членовите 179, 180, 182, 183, 
185 став 1, 186 став 1, 187 ставови 1 и 2, 188, 189 став 1 
и 190 став 1 на овој закон, се сторени од користољубие 
или со нивното сторување се предизвика поголема 
имотна штета, надлежниот суд може да изрече глоба во 
висина од десеткратен износ од определениот мини-
мум.(став 5) 

Согласно член 176 став 1 од Законот, Министер-
ството ја води прекршочната постапка и изрекува прек-
ршочни санкции за прекршоците од членовите 181 став 
1, 182 ставови 2 и 3, 184 ставови 1, 2 и 3, 185 став 2, 
186 став 2, 189 став 2 и 190 став 2 на овој закон. 

Во ставот 2 на овој член, е уредено дека за водење 
на прекршочната постапка и изрекување на прекршоч-
на санкција за прекршоците утврдени во ставот 1 на 
овој член, министерот со решение формира Прекршоч-
на комисија, составена од три члена од редот на лицата 
вработени во министерството, и тоа: еден член дипло-
миран правник, со положен правосуден испит и со пет 
години работно искуство во својата област, којшто е 
претседател на Прекршочната комисија; еден член со 
висока стручна подготовка од областа на техничките 
науки со пет години работно искуство во својата об-
ласт и еден член со висока стручна подготовка од об-
ласта на економските науки со пет години работно ис-
куство во својата област. 

Прекршочната комисија се избира за период од три 
години со право на повторен избор на членовите.(став 
3) Според оспорениот став 4 на член 176 од овој закон, 
Министерот на предлог на претседателот на Прекр-
шочната комисија може да донесе решение за разрешу-
вање на член на Прекршочната комисија во следниве 
случаи: со истекот на времето за кое е именуван за 
член; по негово барање; со исполнување на условите за 
старосна пензија согласно со закон; ако е осуден со 
правосилна судска пресуда за кривично дело; (оспоре-
на точка 4), ако му се утврди трајна неспособност за 
учество во работата на Прекршочната комисија; ако со 
правосилна судска одлука се утврди прекршување на 
прописите за водење на прекршочната постапка; (оспо-

рена точка 6), ако не ги исполнува обврските кои про-
излегуваат од работењето во Прекршочната комисија и 
ако не пријавил постоење на конфликт на интереси за 
случај за кој решава Прекршочната комисија. 

Според оспорениот став 5 на член 176 од Законот, 
членовите на Прекршочната комисија имаат право на 
награда за својата работа во Прекршочната комисија 
што ја определува министерот, а која треба да биде ра-
зумна и соодветна на значењето, обемот на работа на 
членовите и сложеноста на прекршоците. Прекршочна-
та комисија донесува деловник за својата работа кој го 
одобрува министерот.(став 6) Прекршочната комисија 
работи во совет, а одлучува со мнозинство гласови од 
вкупниот број на членови.(став7) Членовите на Прекр-
шочната комисија одлучуваат самостојно и независно 
врз основа на закон и според своето стручно знаење и 
сопствено убедување. (став 8) Против решенијата на 
Прекршочната комисија со кои се изрекува прекршоч-
на санкција може да се поведе управен спор. (став 9) 
Министерот ќе го пропише начинот на кој Прекршоч-
ната комисија ќе води единствена евиденција на прекр-
шоците, изречените санкции и донесените одлуки, како 
и начинот на пристап до информациите кои се содржа-
ни во евиденцијата. (став 10) 

6. Основите за разрешување на член на Прекршоч-
ната комисија се утврдени во ставот 4 на член 176 од 
Законот, меѓу кои е содржанa и оспоренитa точкa 4 , 
според која претседателот и член на Прекршочната ко-
мисија може да се разреши, ако е осуден со правосилна 
судска пресуда за кривично дело.  

Од содржината на оспорената одредба произлегува 
дека осудата со правосилна судска пресуда за кривич-
но дело, претставува основа за разрешување на член на 
Прекршочната комисија. Од тоа како е формулирана 
одредбата, произлегува дека оспорената одредба се од-
несува за осуда на кривично дело воопшто, без оглед 
на неговиот вид, природа или тежина, и независно од 
видот и висината на санкцијата.  

Со тоа, според наше мислење, се ограничува по си-
ла на закон правото на членот на Прекршочната коми-
сија да ја врши оваа должност и во случај кога кривич-
ното дело за кое лицето е осудено не е во никаква 
врска со вршењето на оваа дејност. Според наше мис-
лење, ваквата преопшта формулација на оспорената од-
редба не е доволно прецизна и јасна и како таква не 
обезбедува правна сигурност на граѓаните, што е еден 
од елементите на уставниот принцип на владеењето на 
правото.  

Имено, со оглед на тоа што во оспорената одредба 
од Законот не се наведени ниту видот на кривичните 
дела, ниту пак изречените санкции кои во конкретен 
случај би претставувале основ за престанување на ман-
датот на член на Прекршочната комисија, произлегува 
дека осудата за кое било кривично дело, на која било 
кривична санкција е основ за престанок на должноста 
член на Прекршочната комисија. Поради непрецизнос-
та на одредбата, би можло да настане ситуација осуда-
та за кривично дело кое нема никаква врска со долж-
носта член на Прекршочната комисија, да биде основ 
за престанок на неговиот мандат.  

Од овие причини, Судот утврди дека формулација-
та на законска одредба е недоволно прецизна и јасна и 
како таква не обезбедува правна сигурност на граѓани-
те, како еден од елементите на принципот на владеење-
то на правото гарантиран со член 8 став 1 алинеја 3 од 
Уставот на Република Македонија, поради што Судот 
оцени дека постојат основи за сомнение во уставноста 
на одредбата од член 176 став 4 точка 4 од Законот за 
енергетика. 

7. Во член 176 став 5 од Законот за енергетика, ос-
порен е делот кој предвидува дека министерот надле-
жен за работите од областа на економијата ја определу-
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ва наградата за членовите на Прекршочната комисија. 
Имено, подносителот на иницијативата го оспорува са-
мото право на министерот надлежен за работите од об-
ласта на економијата да ја определи висината на награ-
дата и смета дека во законот недостасуваат параметри 
и критериуми за тоа. 

Од анализата на оспорените одредби, како и од це-
лината на Законот, Судот утврди дека во Законот не се 
содржани критериуми и мерила врз основа на кои над-
лежниот министер ќе ја определи висината на награда-
та на членовите на Прекршочната комисија и така да-
деното законско овластување на министерот, без кри-
териуми и рамка значи навлегување на извршната 
власт во законодавната, што не е во согласност со чле-
нот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, како и со останатите 
наведени членови од Уставот.  

Според Судот, законската определба членовите на 
Прекршочната комисија, покрај платата, да примаат 
дополнителен надоместок за нивната работна обврска, 
не е во согласност со начелото на владеењето на право-
то гарантирано со Уставот. Имено, имајќи ја предвид 
одредбата од Амандманот XX на Уставот, произлегува 
дека со оваа измена на Уставот, на органите на управа-
та или организација и друг орган што врши јавни ов-
ластувања, им е воведена нова надлежност, надлежност 
за изрекување на прекршочни санкции и водење на 
прекршочна постапка. Оттука, произлегува дека воде-
њето на прекршочна постапка и изрекувањето на прек-
ршочна санкција претставува управна функција на ор-
ганот на државната управа или организација и друг ор-
ган што врши јавни овластувања, која спаѓа во негови-
от делокруг на работа, односно претставува негова 
надлежност. Според тоа, Судот утврди дека вршењето 
на овие управни функции не може да се смета за до-
полнителна работа на органот и нешто што е надвор од 
неговите надлежности. Оттука и членувањето на вра-
ботените во тој орган, во комисија за прекршоци не мо-
же да се смета за нивен дополнителен ангажман, туку 
претставува нивна работна обврска за чие што извршу-
вање тие треба да добиваат надомест во вид на плата за 
извршена работа, а не дополнителен надоместок во вид 
на награда. Во оваа смисла, Судот во Предметот У.бр. 
20/2009 година, утврди дека дополнителното парично 
наградување на државните службеници за извршување 
на работи што спаѓаат во доменот на надлежноста на 
органот и се негови управни функции, не е во соглас-
ност со начелото на владеењето на правото гарантира-
но со Уставот, поради што ги укина член 266-б став 4 
точка 4 и став 8 и член 266-г став 12 од Законот за ра-
ботните односи, кои одредби предвидуваа вакво право 
за државните службеници. 

Поради наведеното Судот оцени дека основано мо-
же да се постави прашањето за согласноста на одред-
бите од член 176 став 4 точка 4 и став 5 со одредбите 
од член 8 став 1 алинеи 3 и 4, член 13, Амандман XX, 
член 51 член 68 став 1, член 95 став 3 и член 96 од 
Уставот на Република Македонија. 

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Ната-
ша Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил Дар-
лишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Гзи-
ме Старова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.  

 
У. бр. 71/2011 Претседател 

24 април 2013 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Бранко Наумоски, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
1617. 

Врз основа на член 131 став (3) и член 138 став (5) 
од Законот за доброволно капитално финансирано пен-
зиско осигурување („Службен весник на Република 
Македонија” број  7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013), 
Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување на сед-
ницата, одржана на 30.4.2013 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 

ДОБРОВОЛНИТЕ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за инвестирање на средствата на 

доброволните пензиски фондови („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 171/2010)  членот 2 се ме-
нува и гласи: 

„Средствата на доброволните пензиски фондови се 
инвестираат согласно со одредбите од Законот за доб-
роволно капитално финансирано пензиско осигурува-
ње (во натамошниот текст: Законот) и инвестиционата 
стратегија со цел остварување на највисок принос 
единствено во полза на членовите и пензионираните 
членови на доброволните пензиски фондови и преку 
диверзификација и финансиска анализа да се миними-
зира ризикот од загуби: 

а) кои настанале поради неплаќање на издавачот 
или другата договорна страна; 

б) кои произлегуваат од влијанието на домашните и 
странските финансиски пазари; 

в) во реалната вредност на средствата на добровол-
ните пензиски фондови поради инфлација и 

г) кои се последица од продажба на средствата на 
доброволните пензиски фондови поради обезбедување 
на ликвидност на доброволните пензиски фондови. 

Управувањето и контролата на инвестирањето на 
средствата на доброволните пензиски фондови од стра-
на на член на управен одбор и надзорен одбор во друш-
тво треба да биде во согласност со фидуцијарната 
должност и  овие лица се должни да  применуваат сте-
пен на грижа, делотворност и вештини кои би ги при-
менувал разумен човек при инвестирање на сопствени-
те средства.“  

 
Член 2 

Во член 5 ставот (1) зборовите: „за доброволно ка-
питално финансирано пензиско осигурување (во ната-
мошниот текст: Законот)“ и запирката се бришат. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 01 - 609/6 Совет на експерти 

17  мај 2013 година Претседател, 
Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 

__________ 
1618. 

Врз основа на член 105 став (3) и член 112 став (5) 
од Законот за задолжително капитално финансирано 
пензиско осигурување („Службен весник на Република 
Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 
29/2007, 88/2008, 48/2009,  50/2010, 171/2010, 36/2011, 
98/2012 и 13/2013), Советот на експерти  на  Агенција-
та за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување на седница одржана на 30.4.2013 година 
донесе 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за инвестирање на средствата на 

задолжителните пензиски фондови („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 134/2010 и 99/2011) чле-
нот 2 се менува и гласи: 

„Средствата на задолжителните пензиски фондови 
се инвестираат согласно со одредбите од Законот за за-
должително капитално финансирано пензиско осигуру-
вање (во натамошниот текст: Законот) и инвестициона-
та стратегија со цел остварување на највисок принос 
единствено во полза на членовите и пензионираните 
членови на задолжителните пензиски фондови и преку 
диверзификација и финансиска анализа да се миними-
зира ризикот од загуби: 

а) кои настанале поради неплаќање на издавачот 
или другата договорна страна; 

б) кои произлегуваат од влијанието на домашните и 
странските финансиски пазари; 

в) во реалната вредност на средствата на задолжи-
телните пензиски фондови поради инфлација и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г) кои се последица од продажба на средствата на 
задолжителните пензиски фондови поради обезбедува-
ње на ликвидност на задолжителните пензиски фондо-
ви. 

Управувањето и контролата на инвестирањето на 
средствата на задолжителните пензиски фондови од 
страна на член на управен одбор и надзорен одбор во 
друштво или друштво за управување со задолжителни 
и доброволни пензиски фондови треба да биде во сог-
ласност со фидуцијарната должност и овие лица се 
должни да применуваат степен на грижа, делотворност 
и вештини кои би ги применувал разумен човек при 
инвестирање на сопствените средства.” 

 
Член 2 

Во член 5 ставот (1) зборовите: „за задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување (во на-
тамошниот текст: Законот)“ се бришат. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 01 - 609/7 Совет на експерти 

17  мај 2013 година Претседател, 
Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 
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