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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3506.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 22 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА УСТАНОВА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА БАЊА БАНСКО - СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Штип
му престанува користењето на движни ствари и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење, без надоместок, на Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско Струмица.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Дирекцијата за
заштита и спасување.

Член 3
Директорот на Јавната установа Меѓуопштински
центар за социјална работа – Штип склучува договор
со директорот на Јавната установа Завод за заштита и
рехабилитација Бања Банско - Струмица со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член
1 од оваа одлука.

Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Дирекцијата за заштита и спасување со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7468/1
Заменик на претседателот
22 октомври 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3507.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 октомври 2019 година, донесе
ОД Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДИРЕКЦИЈАТА
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
движните ствари, 250 пумпи за испумпување на вода:

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7723/1
Заменик на претседателот
22 октомври 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3508.
Врз основа на член 27-а став 3 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.38/01, 98/02, 9/03,
47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07,
58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08,
86/08, 144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10,
166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14,
62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 22 октомври 2019 година, донесе
МЕТОДОЛОГИЈА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. Во Методологијата за стратешко планирање и
подготвување на Годишна програма за работа на Владата на Република Македонија (,,Службен весник на
Република Македонијa“ бр.124/08 и 58/18), во насловот
зборовите „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Владата на Република Северна
Македонија“.
2. Во точка 2. - ,,Клучни активности во процесот на
стратешко планирање‘‘, Табелата 1 - ,,Клучните елементи, одговорностите, резултатите и временската рамка за стратешко планирање и Годишна програма за работа на Владата‘‘, се менува и гласи:
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3. Во точка 6. ,,Годишна програма за работа на Владата (ГПРВ)“, потточка 6.3 ,,Ажурирање на ГПРВ‘‘, во
став 2 во втората реченица зборовите: „март – април“
се заменуваат со зборовите: „октомври-декември“.
Во потточка 6.5 ,,Следење и реализација на ГПРВ‘‘,
ставот 3 се менува и гласи:
,,Реализацијата на ГПРВ се следи преку следните
мониторинг индикатори:
- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) во Годишната програма поврзани со конкретен
стратешки приоритет на Владата;
- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) во Годишната програма поврзани со конкретна
приоритетна цел на Владата;
- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) содржани во Годишната програма по ниво на
приоритет:
- висок;
- среден и
- низок;
- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) од Годишната програма усвоени до крајот на годината;
- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) од Годишната програма кои се доставени до Владата во планираниот рок (месец);
- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) предложени во Годишната програма и вкупен
број и процент на материјали (иницијативи) разгледани
на седница на Владата, по органи на државна управа;
- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) разгледани од страна на Владата, а не биле вклучени во Годишната програма.‘‘
Насловот на потточката 6.6 ,,Електронска ГПРВ‘‘
се менува и гласи: ,,Електронски систем на стратешко
планирање и подготовка на Годишната програма за работа на Владата“.
Во ставовите 1, 2 и 3 зборовите ,,Електронската
ГПВРМ“ се заменуваат со зборовите ,,Електронски
систем на стратешко планирање и подготовка на Годишната програма “.
4. Во целиот текст на Методологијата зборовите:
,,Република Македонија“ се заменуваат со зборовите:
,,Република Северна Македонија“.
5. Оваа методологија ќе се објави во ,,Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-7781/1
Заменик на претседателот
22 октомври 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
3509.
Врз основа на член 13 од Законот за квалитетот на
амбиентниот воздух („Службен весник на Република
Македонија“ бр.67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12,
163/13, 10/15 и 146/15), министерот за животна средина
и просторно планирање во согласност со министерот за
здравство донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊE НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ГРАНИЧНИТЕ ВРЕДНОСТИ ЗА
ДОЗВОЛЕНИТЕ НИВОА НА ЕМИСИИ И ВИДОВИ НА ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИИ ВО ОТПАДНИТЕ ГАСОВИ И ПАРЕИ КОИ ГИ ЕМИТИРААТ СТАЦИОНАРНИТЕ ИЗВОРИ ВО ВОЗДУХОТ (*)
Член 1
Во Правилникот за граничните вредности на дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат
стационарните извори во воздухот (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/10) во членот 4
по точката 7 се додава нова точка 7-а која гласи:
„7-а. Зацрнување (затемнетост) на чадните гасови
претставува нијанса од бела до црна боја на чадниот
гас која се мери со помош на Рингелманова
(Ringelmann) скала при што визуелно се оценува зацрнувањето на чадните гасови од ложишта на цврсти горива. Рингелмановата скала се состои од шест полиња
(степени), од 0 до 5, со различни ахроматски нијанси
од бела до црна боја, при што секој следен степен е 20
% потемен од претходниот. “
По точката 13 се додаваат три нови точки 13-а, 13-б
и 13-в кои гласат:
„13-а. Цврсти горива се дрво и остатоци од дрво
настанато при механички третман на дрвото ако содржината на влага во дрвото во однос на масата на
влажното дрво е помал од 20 %, освен ако се употребува во постројки (уреди за ложење) кои се наведени од
страна на произведувачот како погодни за примена на
горива со поголема содржина на влага; брикети и пелети од дрво; јаглен, кокс и брикети од јаглен со содржина на сулфур помал од 1 % од масата на горивото.
13-б. Течни горива се:
- Лесно масло за горење (гасоил), течен дериват добиен од сурова нафта или која и да било друга смеса
добиена од суровата нафта, кај која помалку од 65 % од
волуменот (вклучително и загубите) предестилира до
250 oC и кај која најмалку 85 % од волуменот (вклучително и загубите) предестилира до 370 oC, според методата АСТМ Д 86 (во оваа група спаѓа и Екстра лесното масло за домаќинства), кое е наменето за употреба како гориво за греење, со карактеристики во согласност со прописите со кои се уредуваат техничките и
други барања кои мораат да ги исполнуваат течните горива кои се деривати на нафта што се користат како
енергетски горива кои се ставаат во промет на пазарот
во Република Северна Македонија, како и други видови течни горива: метанол, етанол, сурови растителни
масла, метилестер од растителни масла, доколку емисијата на гасови не е поголема од граничната вредост
на емисија пропишана за овие уреди за ложење при
потрошувачка на лесно масло за горење (гасоил);
- Масло за горење (мазут), течен дериват добиен од
сурова нафта, освен лесно масло за горење од алинеја
еден од оваа точка, кое според границите на дестилација, спаѓа во категоријата на масла за горење кај кое
Овој правилник не е предмет на усогласување со законодавството на Европската Унија.
*
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помалку од 65 % од волуменот (вклучително и загубите) предестилира до 250 oC според методата АСТМ
Д 86 (ако дестилацијата не може да се одреди со оваа
метода, овој производ, исто така влегува во категоријата масло за горење), во која група спаѓаат: лесно, средно и тешко масло за горење, со карактеристики во согласност со прописите со кои се уредуваат техничките и
други барања кои мораат да ги исполнуваат течните горива од нафтено потекло кои се користат како енергетски горива кои се ставаат во промет на пазарот во Република Северна Македонија, кое е наменето за употреба како гориво за греење.
13-в. Гасни горива (горива кои при температура
273,15 K и притисок 101,3 kPa се во гасна агрегатна
состојба) се:
- природен гас (метан кој настанува во природни
услови со најмногу 20 % (волуменски удел) на инертни
и други составни делови) и
- течен нафтен гас (ТНГ, исто така пропан-бутан, е
смеса од втечнети јаглеводороди (во најголем дел пропан или бутан, а најчесто смеса од овие два гаса) настанати при преработка на нафта и кои во нормална состојба, температура 273,15 K и притисок 101,3 kPa се
гасови, а со зголемување на притисокот преминуваат
во течна агрегатна состојба).“
Точката 44 се менува и гласи:
„Уред за ложење е технички уред во кој со согорување на гориво се произведува енергија и истиот претставува ложиште заедно со уредот за прочистување на
отпадните гасови. Кога два или повеќе поединечни
уреди за ложење се инсталирани на начин на кој нивните отпадни гасови би можеле да се испуштаат низ заеднички оџак, земајќи ги предвид техничките и економските фактори, ќе се смета дека станува збор за
еден уред за ложење за кој влезната топлотна моќ ќе се
одреди како збир од топлотната моќ на одделните уреди за ложење.“

(3) Граничните вредности за емисија при согорување кај уреди за ложење со влезна топлотна моќ до 1
MW кои за согорување користат течни горива, се дадени во следната табела:

Член 2
Членот 12 се менува и гласи:
„(1) Граничните вредности за емисија при согорување кај уредите за ложење со влезна топлотна моќ до 1
MW кои за согорување користат цврсти горива, се дадени во следната табела:

Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

ГВЕ се однесуваат на волуменски удел на кислород
од 13% при примена на цврсти горива.
(2) Доколку сопственикот на уредoт за ложење од
став (1) на овој член нема валиден податок за влезната
топлотна моќ на уредот, ќе се смета дека истиот има
влезна топлотна моќ од над 500 kW, односно ќе се применува најниската гранична вредност за емисија дадена во табелата од став (1) на овој член.

ГВЕ се однесуваат на волуменски удел на кислород
од 3% при примена на течни горива.
(4) Граничните вредности за емисија при согорување кај уреди за ложење со влезна топлотна моќ до 1
MW кои за согорување користат гасни горива, се дадени во следната табела:

ГВЕ се однесуваат на волуменски удел на кислород
од 3% при примена на гасни горива.
(5) Доколку уредот за ложење со влезна топлотна
моќ до 1 MW за согорување користи друго гасно гориво освен природниот гас или течниот нафтен гас, се
применуваат гранични вредности за емисија од ложишта со влезна топлотна моќ од 1 MW до 50 MW, од член
13 на овој правилник.“

Бр. 13-4029/4
25 септември 2019 година
Скопје

Бр. 19-830/4
10 октомври 2019 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Насер Нуредини, с.р.

Министер
за здравство,
Венко Филипче, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3510.
Уставниот суд на Република Северна Македонија,
врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на
Уставниот суд на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 2.10.2019 година, донесе
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ОДЛУКА

Според подносителот на барањето при носење на
пресудите било постапено спротивно на членот 9 од

1. СЕ ОДБИВА барањето за забрана на дискрими-

Уставот, бидејќи Апелациониот суд Битола не се про-

нација по основ на национална припадност, согласно

изнел по однос на жалбените наводи за сторена повре-

член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Северна

да на уставните одредби (не се означува кои), како и на

Македонија на Роберт Ликушевски од Битола, застапу-

цитираниот член 9 од Уставот.

ван од Благој Ѓ. Чичоновски, адвокат од Битола.
2. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
3. Робер Ликушевски од Битола преку својот полномошник Благој Ѓ. Чичоновски, адвокат од Битола до
Уставниот суд на Република Северна Македонија поднесе барање за заштита на слободите и правата поради
дискриминација по основ на национална припадност.
Повредата била сторена со Пресуда РО-363/18 од
22.1.2019 година и Решение РО-363/18 од 31.5.2018 година на Основен суд Битола и пресуда РОЖ-165/19 од
16.4.2019 година на Апелациониот суд Битола.
Барањето за заштита на слободите и правата започнува со навод дека: „барателот Ликушевски Роберт
по националност е припадник на влашкиот народ“, па
се дава ретроспектива и се изнесуваат факти по однос

Потоа се наведува дека за барателот, како припадник на влашкиот народ и за лицето Ацо Јовевски од
страна на работодавецот било различно постапено бидејќи на Ацо Јовевски не му бил врачен отказ.
Во постапката пред Основниот суд на подносителот
на барањето му било оспорено законското право за
трансформација на работниот однос бидејќи „немало
трајна потреба“, а за лицето Ацо Јовевски тоа право не
било оспорено, работодавецот не се жалел на пресудата за неговиот спор, па тој останал на работа, за што
немало објективно и разумно оправдување. Тоа бил
различен третман кој довел до повреда на правото на
работа.
Дека постоела дискриминација говорел и фактот
што на 2.1.2018 година лицето Асенбелевска Елица би-

на склучувањето на договор за работа на определено

ла примена на работно место хигиеничар преку трајна

време на барателот со Основното училиште „Коле Ка-

потреба од работното место. Притоа дискриминацијата

нински“-Битола во периодот 6.5.2015 година се до

била спротивна на членот 9 од Уставот, членовите: 6 и

28.2.2018 година кога работодавецот му врачил отказ.

7 од Законот за работните односи; членовите: 1, 4 и 6

Според подносителот фактите биле поткрепени со до-

од Законот за спречување и заштита од дискриминаци-

кази.

ја и на членот 14 од Конвенцијата за заштита на чове-

По врачувањето на отказот барателот водел спор

ковите права и основни слободи.

пред Основниот суд Битола кој со пресуда РО-895/17

Врз основа на сето наведено и приложената доку-

од 5.7.2018 година во целост го усвоил тужбеното ба-

ментација се предлага Судот да одржи јавна расправа

рање за поништување на решението за отказ, но Апела-

по што ќе утврди дискриминација по основ на нацио-

циониот суд со Решение РОЖ-704/18 од 12.11.2018 го-

нална припадност, ќе ги стави вон сила актите на Ос-

дина ја уважил жалбата на тужениот, ја укинал пресу-

новниот суд Битола и Апелациониот суд Битола, и ќе

дата и предметот го вратил на првостепениот суд на

го задолжи ОУ „Коле Канински“-Битола да го врати на

повторно одлучување.

работа подносителот на барањето.

Во повторната постапка Основен суд Битола донел

4. Судот на седницата, врз основа на приложените и

пресуда РО-363/18 од 22.1.2019 година и Решение РО-

прибавени докази утврди дека, со пресудата РО-895/17

363/18 од 31.5.2018 година со кое го одбил како неос-

од 05.07.2018 година Основниот суд Битола ги усвоил

новано тужбеното барање, а Апелациониот суд Битола
со пресуда РОЖ-165/19 од 16.4.2019 година ја одбил
како неоснована жалбата на тужителот, во оваа постапка барател и ја потврдил првостепената пресуда.

тужбените барања на тужителот Роберт Ликушевски; ја
поништил Одлуката за престанок на работниот однос
бр.02-48/1 од 28.2.2018 година како незаконита; утврдил дека работниот однос се трансформирал во рабо-
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тен однос на неопределено време сметано од 28.2.2018

но за вработување на тужителот на определено, а не на

година; го задолжил тужениот да го врати тужителот

неопределено време, како и тоа дека не се утврдила

на работа; да склучи договор за вработување на неоп-

трајна потреба на тужениот од овој работник.

ределено време; како и да му ги надомести трошоците
во постапката.
Апелациониот суд Битола со Решение РОЖ-704/18

Во поднесената жалба, покрај вообичаените жалбени наводи се цитираат и повеќе уставни одредби (страна 4), меѓу кои членот 9 од Уставот. Уставните одред-

од 5.7.2018 година ја уважил жалбата на странките, ја

би се цитираат со цел да се покаже дека второстепени-

укинал првостепената пресуда и предметот го вратил

от суд во својата претходна одлука постапил спротивно

на првостепениот суд на повторно судење. Во образло-

на повеќе уставни одредби.

жението на решението се констатира суштествена пов-

Апелациониот суд Битола со пресуда РОЖ-165/19

реда на одредбите на постапката од член 343 став 2

од 31.5.2018 година ги одбил како неосновани жалбите

точка 14 од Законот за парничната постапка, односно

на тужителот и ги потврдил првостепената пресуда и

причините на пресудата биле нејасни и неразбирливи и

решение.

не произлегувале од содржината на изведените докази.
Според второстепениот суд согласно член 46 став 4 од
Законот за работните односи, по исклучок работниот
однос заснован на договор за вработување на определено време може да се трансформира во работен однос на
неопределено време, но само доколку работодавачот
утврди дека има трајна потреба од работникот под услови и на начин утврдени со закон. Оттаму, одредбата

Барањето за заштита на слободите и правата е поднесено благовремено.
5. Согласно член 110 алинеи 1 и 2 од Уставот,
Уставниот суд на Република Северна Македонија, одлучува за согласноста на законите со Уставот и за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и со законите.

пропишувала само можност за трансформација, но не и

Според алинејата 3 од истиот член од Уставот,

трансформација по сила на закон и тоа по оцена и од-

Уставниот суд ги штити слободите и правата на чове-

лука на работодавачот.

кот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на

Пред да бидат донесени овие одлуки, односно на

уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на

25.1.2018 година Основниот суд Битола со пресуда РО-

мислата, политичкото здружување и дејствување и заб-

878/17 од 25.1.2018 година го усвоил тужбеното бара-

рана на дискриминација на граѓаните по основ на пол,

ње на тужителот Ацо Јовевски и утврдил дека неговиот

раса, верска, национална, социјална и политичка при-

работен однос се трансформирал во работен однос на

падност.

неопределено време. Во постапката тужениот не го

Според член 51 од Деловникот на Уставниот суд на

спорел тужбеното барање на тужителот и оставил су-

Република Северна Македонија, секој граѓанин што

дот да донесе соодветна одлука, а како имал трајна
потреба тужениот да ги врши работните задачи на работното место хигиеничар.
Во повторната постапка Основниот суд Битола со
Пресуда Р-363/18 од 22.1.2019 година го одбил како неосновано тужбеното барање на тужителот Роберт Ли-

смета дека со поединечен акт или дејство му е повредено право или слобода утврдени со член 110 алинеја 3
од Уставот, може да бара заштита од Уставниот суд во
рок од 2 месеци од денот на доставувањето на конечен
или правосилен поединечен акт, односно од денот на

кушевски да се утврди дека неговиот работен однос се

дознавањето за преземање дејство со кое е сторена пов-

трансформира во работен однос на неопределено

редата, но не подоцна од 5 години од денот на неговото

време. Судот констатирал повлекување на тужбата за

преземање. Во барањето, според член 52 од Деловни-

поништување на решението за престанок на работниот

кот, потребно е да се наведат причините поради кои се

однос.

бара заштита, актите или дејствијата со кои тие се пов-

Врз основа на спроведената доказна постапка,

редени, фактите и доказите на кои се заснова барањето,

првостепениот суд, меѓу другото, утврдил дека за ра-

како и други податоци потребни за одлучувањето на

ботното место хигиеничар биле обезбедени средства,

Уставниот суд.
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Согласно член 55 став 1 од Деловникот, за заштита

белевска Јелица. Оттаму нема услови за впуштање во

на слободите и правата Уставниот суд одлучува, по

компаративна анализа зошто некој од нив го трансфор-

правило, врз основа на одржана јавна расправа.

мирал работниот однос на неопределено време, а друг

Според Судот има доволно факти и податоци за
впуштање во мериторна уставно-судска анализа.
Врз основа на увидот во приложената документаци-

не, односно дали националната припадност била од исклучително значење за трансформација на работниот
однос или пак постоеле други причини.

ја и тоа: првостепените и второстепените пресуди кои

При состојба кога првостепениот и второстепениот

се однесуваат на барателот за заштита на слободите и

суд немале никакво сознание за националната припад-

правата и изјавената жалба се утврди дека во наведена-

ност на Роберт Ликушевски, но и на лицата посочени

та документација не се содржани податоци по однос на

за компарација, при постапува-њето и одлучувањето за

националната припадност на барателот. Национална

неговото тужбено барање, односно по изјавените жал-

припадност од барањето за заштита на слободите и

би и кога националната припадност за прв пат се поја-

правата според Судот е неспорна, иако истата не се

вува како податок дури во поднесеното барање за заш-

потврдува со соодветна документација ни во поста-

тита на слободите и правата во постапката пред Устав-

пката пред Уставниот суд. Но судовите за таквата при-

ниот суд произлегува дека редовните судови реално не

падност на барателот немале никакви сознанија во ни-

можеле да сторат повреда на член 110 алинеја 3 од

ту еден момент од постапките, од причини што таа не е

Уставот.

задолжителен елемент во парничната постапка, а во

При состојба кога фактичката и правна состојба, се

ниту еден писмен или усмен доказ не е прикажана или

неспорно утврдени врз основа на доставената и приба-

потенцирана, ниту од страна на редовниот суд, ниту од

вена документација и направената анализа Судот најде

страна на подносителот на барањето.

дека нема услови за примена на член 55 став 1 од Де-

Ова произлегува и од содржината на одредбите од

ловникот на Судот, односно за одржување на јавна рас-

Законот за парничната постапка (член 115-записници,

права, а како нема спорни моменти кои би требале да

член 98 став 3-поднесоци, член 327-писмена изработка

се расчистат со одржување на ваков вид расправа.

на пресуда и други) според кои националната припад-

Врз основа на направената анализа произлегува де-

ност не е елемент од ниту еден писмен документ во те-

ка Основниот суд Битола и Апелациониот суд Битола

кот на постапката пред граѓанскиот суд.

со означените акти не сториле дискриминација по ос-

Повредата на членот 9 од Уставот за прв пат се споменува во жалбата против првостепената пресуда (РО363/18 од 22.1.2019 година). Подносителот на жалбата
навел дека Апелациониот суд Битола постапил спро-

нов национална припадност спрема подносителот на
барањето.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.

тивно на членот 9 од Уставот, кога ја уважил претход-

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-

но изјавената жалба, односно повредил повеќе уставни

сови во состав од претседателот на Судот, Никола Ива-

одредби. Но, видно од приложената жалба е дека нема

новски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Јован

наводи за сторена дискриминација по основ на нацио-

Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадинов-

нална припадност, односно припадност на тужителот

ски, Вангелина Маркудова и Сали Мурати.

на влашкиот народ заради која припадност би било одлучено на претходно презенти-раниот начин.
Исто така, од прибавената и доставена документација, не може да се утврди податок за националната
припадност на споменатите лица Ацо Јовевски и Асан-

У. бр. 99/2019

Претседател

2 октомври 2019 година

на Уставниот суд на Република

Скопје

Северна Македонија,
Никола Ивановски, с.р.
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