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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

499.
Врз основа на член 4-а, став (11) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08,
139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15,
173/15, 192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 13.2.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ НА
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ ВИК МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ С. АЛИНЦИ,
ПРИЛЕП - КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за
доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИК Македонија ДООЕЛ с.
Алинци, Прилеп - корисник на Технолошко индустриската развојна зона Прилеп.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-1710/1
13 февруари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

500.
Врз основа на член 165 став (3) од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија" бр. 2/06, 57/10, 170/13, 43/14, 166/14,
33/15, 98/15, 11/16 и 21/18), министерот за правда донесе
КОДЕКС
ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА ВО
ИЗВРШУВАЊЕТО НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ ВО
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО
-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ
Член 1
Со овој кодекс се пропишуваат етичките стандарди
и правила на однесување на службените лица (државните службеници, припадниците на затворската полиција
и помошно-техничките лица) во извршувањето на работните задачи во казнено-поправните и воспитнопоправните установи (во натамошниот текст: службените лица).
Член 2
Целта на овој кодекс е поттикнување на службените лица на етичко однесување при извршување на работните задачи, како и поттикнување на добро однесување и постапување на работното место.
Член 3
Службените лица ги извршуваат службените должности во согласност со закон и меѓународните стандарди од областа на извршувањето на санкциите; ги штитат и почитуваат основните човекови слободи и права
на осудените, притворените и малолетните лица; ја гарантираат безбедноста и сигурноста на казнено-поправните и воспитно- поправните установи, на осудените,

притворените и малолетните лица и учествуваат во процесот на ресоцијализација и социјална реинтеграција
на осудените и малолетните лица.
Член 4
Службените лица треба:
- секогаш да го почитуваат и заштитуваат правото
на живот на осудените, притворените и малолетните
лица;
- при вршењето на секојдневните задачи, да ги почитуваат и заштитуваат човековите права и достоинство;
- да ја почитуваат различноста и да не вршат дискриминација на било кое осудено, притворено, малолетно или вработено лице врз основа на пол, возраст, раса,
боја на кожата, сексуална ориентација, јазик, религија,
политичко или друго мислење, национална припадност
или општествено потекло, припадност на заедниците,
имотна состојба, статус стекнат со раѓање или друг статус или врз основа на видот на кривично дело;
- да ги извршуваат своите задачи на правичен и објективен начин;
- да одржуваат и промовираат високи стандарди на
лична чесност и интегритет;
- да не дозволат нивните или било чии приватни,
финансиски или други интереси да дојдат во конфликт
со извршувањето на нивните работни задачи;
- да се спротистават на сите форми на корупција во
рамките на пенитенцијарниот систем и да ги информираат непосредно претпоставените за било кои знаци на
корупција во рамки на службата;
- да постапуваат коректно и со почит со осудените,
притворените и малолетните лица како и со останатите
вработени во казнено-поправните и воспитно-поправните установи и сите други лица со кои доаѓаат во контакт при извршувањето на работните задачи;
- да претставуваат пример на кој треба да се угледуваат осудените, притворените и малолетните лица;
- да ги извршуваат своите работни задачи на професионален и политички неутрален начин, да не го застапуваат и изразуваат своето политичко уверување и да
не вршат политички активности при извршувањето на
работните задачи.
Униформата на затворската полиција ја претставува
службата и таа треба секогаш да биде чиста и да се носи на пристоен начин.
Член 5
Службените лица треба:
- да промовираат дух на тимска работа, соработка,
поддршка, солидарност, заемна доверба и разбирање
помеѓу колегите;
- да соработуваат со судии, адвокати и други институции, физички и правни лица со кои имаат непосредна
соработка и
- да соработуваат со владини и невладините организации кои работат на подобрување на положбата на осудените лица.
Член 6
Службените лица при извршување на работните задачи треба:
- да одржуваат позитивни професионални односи
со осудените, притворените и малолетните лица и со
членовите на потесното семејство;
- да не нанесуваат, преземаат или толерираат било
какви дејствија на мачење или друго нечовечко или понижувачко постапување или казнување;
- да го почитуваат и заштитуваат физичкиот, сексуалниот и психичкиот интегритет на осудените, притворените и малолетните лица, вклучително и од напад од
страна на други лица;
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- да имаат разбирање и да нудат помош и поддршка
за посебните потреби на осудените, притворените и малолетните лица;
- да обезбедуваат целосна заштита на здравјето на
осудените, притворените и малолетните лица;
- да работат на ресоцијализацијата на осудените и
малолетните лица;
- да се борат против расизмот и ксенофобијата, како и
да се залагаат за промоција на родовата еднаквост и спречување на сексуално вознемирување од било кој вид и
- да ја почитуваат презумпцијата на невиност на
притворените лица.
Член 7
Службените лица не треба:
- да оддаваат лични или било какви други податоци
за вработените, осудените, притворените и малолетните лица или за нивните пријатели и членови на потесното семејство;
- да даваат негативни коментари или да ја критикуваат личноста, работата и семејството на вработените,
осудените, притворените и малолетните лица;
- да даваат или објавуваат информации во медиумите во врска со нивната работа без претходно одобрување на непосредно претпоставениот;
- да ги користат социјалните мрежи или други интернет
платформи за оддавање на чувствителни информации и за
коментирање или објавување на непристојни фотографии
(посебно доколку носат униформа) кои би можеле да ја дискредитираат или да наштетат на угледот на установата или
да создадат впечаток дека одредено лично мислење претставува став на установата и
- да користат навредлив или непристоен речник кога се обраќаат кон вработените, осудените, притворените и малолетните лица.
Член 8
Службените лица треба:
- да ги чуваат класифицираните информации кои ги
поседуваат и со нив да постапуваат согласно закон;
- да ги почитуваат принципите на лекарската доверливост и
- собирањето, чувањето и користењето на лични податоци да ги вршат во согласност со прописите за заштита на личните податоци.
Член 9
Со денот на влегувањето во сила на овој кодекс престанува да важи Кодексот за однесување на службените лица
во извршувањето на работните задачи во казнено-поправните и воспитно-поправните установи („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 123/07).
Член 10
Овој кодекс влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 23-1238/1
9 февруари 2018 година
Министер за правда,
Скопје
Билен Саљији, с.р.
__________
501.
Врз основа на член 18, став (1) точка в) и став (2) и член
19 од Законот за нотаријатот („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 72/16 и 142/16) , Министерството
за правда на ден 8 февруари 2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВРШЕЊЕ НА НОТАРСКАТА
СЛУЖБА
1. На нотарот Горан Манов од Делчево, му престанува
вршењето на нотарската служба по негово барање.
2. Решението влегува во сила на ден 28.2.2018 година.

Бр. 30 - Стр. 3

Образложение
Со решение бр. 09-4047/1 од 12.12.2013 година од
министерот за правда, Горан Манов од Делчево е именуван за нотар на подрачјето на Основниот суд во Делчево.
Нотарот Горан Манов од Делчево до Министерството за правда достави Барање за престанок на вршење
на нотарската служба заведено под бр. 09-277/1 од
12.1.2018 година и бр. 09-747/1 од 25.1.2018 година, со
кое бара да му престане вршењето на нотарската служба со 28.2.2018 година.
Според член 18 став (1) точка в) од Законот за нотаријатот, службата на нотарот престанува по негово барање, со истекот на рокот определен во барањето за
престанок на службата. Според член 19 став 1 од Законот за нотаријатот, нотарот може во секое време да побара да му престане службата. Нотарот барањето го
поднесува писмено до Министерството. Во барањето
треба да биде определен рокот за престанок на вршење
на служба.
Нотарот во барањето како рок за престанок на вршење на службата го определи датумот 28.2.2018 година.
Министерството за правда постапувајќи по поднесеното барање за престанување на вршење на службата
на нотарот, имајќи ги во предвид одредбите од член 18
став (1) точка в) и став (2) и член 19 од Законот за нотаријатот одлучи како во диспозитивот на ова решение.
ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна од ова решение може со тужба да поведе Управен спор пред
Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот
на ова решение.
Бр. 09-747/2
8 февруари 2018 година
Скопје

Министер за правда,
Билен Саљији, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

502.
Уставниот суд на Република 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 7
февруари 2018 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА членот 15 од Законот за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп
на градежно земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.144/2014).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата поднесена од Игорчо Точев од Кочани со Решение У.бр.49/2017 од 5 јули 2017 година, поведе постапка за оценување на уставноста на членот 15
од Законот за изменување и дополнување на Законот за
приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.144/2014). Постапката беше поведена затоа
што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член од Законот со Уставот на
Република Македонија.
4. Судот на седницата утврди дека членот 15 од оспорениот закон предвидува дека во членот 79 во ста-
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вот (3), зборовите: „став (5)“ се заменуваат со зборовите: „став (6)“.
5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.
Членот 51 од Уставот предвидува дека во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност
со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.
Членот 79 од Законот за приватизација и закуп на
градежно земјиште во државна сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр.4/2005, 13/2007,
165/2008, 146/2009, 18/2011, 51/2011 и 27/2014), предвидува:
(1) Правото на користење на градежно земјиште во
државна сопственост во целост или во дел може да
престане по барање на корисникот на градежното земјиште.
(2) По барање на лице кое има правен интерес, правото на користење на градежното земјиште во државна
сопственост во целост или во дел може да престане со
согласност на корисникот на градежното земјиште.
(3) Престанокот на правото на користење градежно
земјиште од ставовите (1) и (2) на овој член се утврдува со решение на органот на државната управа надлежен за имотно-правни работи.
(4) Правото на користење на градежното земјиште
од членот 14 (став 6) од овој закон престанува со решението на органот на управата надлежен за имотно-правните работи со кои се врши приватизација на градежното земјиште на кое барателот има изградено објект со
правна основа.
(5) Против решението од ставот (3) на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена до Државната
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
Со измените во Законот за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежното
земјиште во државна сопственост објавен во „Службен
весник на Република Македонија“ бр.154/2014 од 30
септември 2014 година, во кој е содржан оспорениот
член 15 од Законот, се предвидува:
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Од цитираната содржина на членот 79 од основниот
текст на Законот, произлегува дека тој има вкупно (5)
става и во ставот (3) кој претрпел измена со оспорениот член 15 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, егзистираат зборовите ставовите (1) и (2), а никаде не се споменува зборот став
(5), на што основано се укажува во иницијативата во која оваа одредба се оспорува од аспект на принципот на
владеењето на правото.
Владеењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија утврдена во
член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, подразбира дека во
правниот поредок треба да егзистираат само јасни , прецизни и недвосмислени норми. Во случај кога тие во себе содржат некакво повикување, упатување на друга
норма, таа неминовно мора да е дел од правниот поредок за да таквото уредување претставува една логична,
правно-функционална целина, што не е случај со оспорениот член 15 од оспорениот закон. Со оглед на тоа
што оспорениот член 15 од Законот содржи повикување на ставот 6 од членот 79 од Законот, кој не постои
во правниот поредок Судот оцени дека членот 15 од оспорениот закон не е во согласност со темелната вредност на уставниот поредок на Република Македонија
предвиден во член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеењето на правото и правната сигурност на граѓаните како нејзин составен дел.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Елена Гошева, Јован Јосифовски, др Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина
Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.
У. бр. 49/2017
7 февруари 2018 година
Скопје
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„Во членот 79 во ставот 3, зборовите: „став (5)“ се
заменуваат со зборовите: „став (6)“.

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.

contact@slvesnik.com.mk

