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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
252. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
26.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА  

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Министерството за локална самоуправа, бр.07-
51/1 од 14.01.2010 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
   Бр.51-363/1                      Заменик на претседателот 

26 јануари 2010 година           на Владата на Република   
      Скопје                                      Македонија,  

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

253. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
26.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Министерството за внатрешни работи, бр.07-
53/1 од 14.01.2010 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
  Бр.51-364/1            Заменик на претседателот 

26 јануари 2010 година           на Владата на Република   
     Скопје        Македонија, 

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

254. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
26.01.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ФИНАНСИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Министерство за финансии бр. 07-62/3 од 
18.01.2010 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 51-446/1               Заменик на претседателот 

26 јануари 2010 година          на Владата на Република 
           Скопје                                Македонија, 
                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

255. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана 
на 20 јануари 2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на Дета-

лен урбанистички план за УАЕ број 9, кварт 2, опфат 1, 
2, 9, 10 и 11 во Прилеп, број 07-285/28 од 28 јануари 
2009 година, донесена од Советот на општина Прилеп. 

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 поднесена иницијатива на Божидар Трајковски и 
Кирил Трајковски од Прилеп, со Решение У.бр.105/20-
09 од 18 ноември 2009 година поведе постапка за оцен-
ување на уставноста и законитоста на актот означен во 
точката 1 од оваа одлука затоа што се постави праша-
њето за неговата согласност со Уставот и со Законот за 
просторното и урбанистичкото планирање. 

4. Судот на седницата утврди дека Советот на оп-
штина Прилеп на седницата одржана на 28 јануари 
2009 година ја донел оспорената одлука во која со чле-
нот 1 било определено дека се донесува предметниот 
план и е определен неговиот опфат со граници на лока-
литетот, во членот 2 било определено дека Планот ги 
содржел набројаните прилози, во членот 3 се уредени 
прашањата за заверката со потпис и печат и архивира-
њето на примероците од Планот, во членот 4 е опреде-
лено дека составен дел на оваа одлука се извештајот од 
јавната анкета и стручната консултација со образложе-
ние за прифатените и неприфатените забелешки изра-
ботен од стручна комисија формирана од Градоначал-
никот на општината, во членот 5 е определено дека Со-
ветот на општината Прилеп бил должен во рок од 30 
дена од донесувањето на Планот да обезбеди картира-
ње на Планот на хамер и астралон, и овие подлоги да 
се предадат на Државниот завод за геодетски работи на 
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чување и користење како подлоги за издавање на нуме-
рички податоци, а во членовите 6, 7 и 8 е определено 
дека Планот ќе го спроведува надлежниот орган на оп-
штината Прилеп, оваа одлука се доставува до органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на уредување на просторот и Одлуката вле-
гува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Прилеп“. 

5. Согласно членот 51 став 1 од Уставот, во Репуб-
лика Македонија законите мораат да бидат во соглас-
ност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со 
закон. 

Условите и начинот на системот на просторното и 
урбанистичкото планирање, видовите и содржината на 
плановите, изработувањето и постапката за донесува-
њето на плановите, како и другите прашања од областа 
на просторното и урбанистичкото планирање се уреде-
ни со Законот за просторно и урбанистичко планирање 
("Службен весник на Република Македонија" бр.51/2-
005, 137/2007 и 151/2007-исправка), во чие време на ва-
жење е донесена оспорената одлука.  

Во членот 3 од наведениот закон е утврдено дека 
изработувањето, донесувањето и спроведувањето на 
Просторниот план на Република Македонија и на урба-
нистичките планови се работи од јавен интерес.  

Видовите и содржината на плановите, како и по-
стапката за нивно изработување и донесување се уре-
дени во посебен дел од Законот означен и насловен со 
"II. Планирање на просторот", кој ги опфаќа членовите 
од 7 до 48. 

Според членот 7 од овој закон, во зависност од про-
сторот кој е предмет на планирањето се донесуваат сл-
едните планови: Просторен план на Република Маке-
донија и урбанистички планови во кои спаѓаат генера-
лен урбанистички план, детален урбанистички план, 
урбанистички план за село и урбанистички план вон 
населено место.  

Согласно член 11 ставовите 1 и 2 од Законот, дета-
лен урбанистички план, за каков што се работи во кон-
кретниот случај, се донесува за плански опфат за кој е 
донесен генерален урбанистички план. Деталниот ур-
банистички план содржи текстуален дел и графички 
приказ на планските решенија на опфатот, како и нуме-
рички дел со билансни показатели за планскиот опфат 
и за инфраструктурата.  

Според ставот 3 од овој член од Законот, графички-
те прикази на планот содржат: граница на планскиот 
опфат, регулациони линии, парцелација на градежното 
земјиште, површини за градење на градби определени 
со градежни линии, максимална висина на градбата 
изразена во метри до венец, намена на земјиштето и 
градбите, планско решение на секундарната сообраќај-
на мрежа со нивелманско решение и плански решенија 
на сите секундарни комунални и телекомуникациски 
инфраструктури.  

Според ставот 4 од овој член од Законот, текстуал-
ниот дел од планот содржи: општи услови за изградба, 
развој и користење на земјиштето и градбите, посебни 
услови за изградба на поединечни градежни парцели, 
податоци за сообраќајните, комуналните и телекомуни-
кациските инфраструктури и други параметри. 

Понатаму, согласно член 18 од Законот, изработу-
вање на урбанистички планови вршат правни лица кои 
поседуваат лиценца, што ја издава органот на државна-
та управа надлежен за вршење на работите од областа 
на уредување на просторот под услови утврдени во 
овој член од Законот.  

Според одредбите од членовите 21 и 22 од Законот, 
плановите од членот 7 на овој закон се изработуваат во 
две фази, односно како нацрт на план и предлог на 
план. На нацртот на плановите се врши стручна реви-
зија со која се утврдува дека плановите се изработени 
во согласност со одредбите на овој закон, прописите 
донесени врз основа на овој закон и друг закон. Струч-
на ревизија на плановите од член 7 точка 2 на овој за-
кон финансирани од буџетот на општината и буџетот 
на градот Скопје врши овластено правно лице од член 
18 став 1 на овој закон, определено од градоначалникот 
на општината или на градот Скопје. Согласно став 5 на 
овој член, забелешките од стручната ревизија се вгра-
дуваат во нацртот на планот, а изработувачот на пла-
нот задолжително дава извештај за постапувањето по 
забелешките на стручната ревизија до органот надле-
жен за донесување на планот. Стручната ревизија и из-
вештајот за постапување по забелешките од стручната 
ревизија се составен дел на планот.  

Во член 24 од Законот, се утврдува дека по нацртот 
на деталниот урбанистички план, урбанистичкиот план 
за село и урбанистичкиот план вон населено место, оп-
штината спроведува јавна презентација и јавна анкета 
(став 1). Организирањето на јавната презентација и јав-
ната анкета на плановите од став 1 на овој член го вр-
ши градоначалникот на општината, по утврдување на 
нацртот на планот од страна на советот за кој претход-
но е добиено мислење од органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на уредување на про-
сторот (став 2). За спроведената јавна презентација и 
јавна анкета се изработува извештај (став 3). Јавната 
презентација и јавната анкета од ставот 1 на овој член 
се спроведува со излагање на планот на јавно место кое 
се наоѓа во кругот на месната самоуправа. Јавната ан-
кета трае најмалку десет работни дена, во кој рок заин-
тересираните граѓани и правни лица од конкретното 
подрачје опфатено со планот можат да достават забеле-
шки, предлози и мислења на анкетни листови (став 4). 
Јавната презентација е стручно презентирање на пла-
нот и се организира во простории и време што ќе го 
определи градоначалникот на општината (став 5). 

Според член 24 став 6 од Законот, извештај од јав-
ната анкета со образложение за прифатените и непри-
фатените забелешки за плановите од ставот 1 на овој 
член, изработува стручна комисија формирана од гра-
доначалникот на општината, која е составена од три 
члена, и тоа: носителот на изработка на планот, одго-
ворно лице од општинската администрација надлежно 
за урбанистичко планирање и истакнат научен и стру-
чен работник од областа на урбанистичкото планира-
ње. Според став 7 на овој член од Законот, извештајот 
е составен дел на одлуката за донесување на предлогот 
на планот, а согласно ставот 8, врз основа на извешта-
јот, комисијата е должна писмено да го извести секое 
лице кое поднело анкетен лист со образложение за 
прифаќање или неприфаќање на неговите забелешки 
или предлози. 

Во членот 24 став 10 од Законот утврдено е дека 
времето и местото каде ќе биде изложен планот и спро-
ведувањето на јавната презентација и јавната анкета, 
задолжително се објавува со сопштение во јавните гла-
сила. Соопштението задолжително ги содржи подато-
ците, местоположбата и површината на опфатот на 
планот. 

Според член 25 став 1 од Законот, на плановите од 
членот 7 точка 2 на овој закон, изработени во форма на 
нацрт на план се дава мислење од органот на државна-
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та управа надлежен за работите од областа на уредува-
њето на просторот, заради согледување на степенот на 
усогласеноста на плановите со одредбите на овој закон 
и прописите донесени врз основа на овој закон. Во ста-
вот 2 на овој член од Законот утврдено е дека на плано-
вите изработени во форма на предлог на план се дава 
согласност од органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на уредувањето на просторот, 
со која се потврдува дека плановите се изработени сог-
ласно со одредбите на овој закон и прописите донесени 
врз основа на овој закон.  

Согласно ставот 3 на член 25 од Законот мислењето 
од ставот 1 и согласноста од ставот 2 на овој член се 
дава во рок од 15 работни дена од денот на поднесува-
њето на барањето од страна на доносителот на планот. 
Доколку надлежниот орган за издавање на мислењето 
и согласноста не одговори во наведениот рок ќе се сме-
та дека мислењето и согласноста се издадени. Според 
ставот 5 на истиот член по добивањето на согласноста 
од ставот 2 на овој член, планот се доставува до над-
лежниот орган за донесување. Од овие законски одред-
би произлегува дека законодавецот, во функција на 
обезбедување на уредувањето и хуманизацијата на 
просторот и заштитата и унапредувањето на животната 
средина и на природата, како темелна вредност на 
уставниот поредок на Република Македонија, утврдил 
прецизна регулатива во врска со планирањето на про-
сторот, точно определувајќи ги плановите за просторно 
и урбанистичко планирање, нивната содржина и по-
стапката за нивно донесување.  

Тргнувајќи од наведената законска регулатива, како 
и од увидот и анализата на документацијата од постап-
ката за донесување на оспорената одлука, Судот оцени 
дека:  

- Нацрт-Деталниот урбанистички план за УАЕ број 
9, кварт 2, опфат 1, 2, 9, 10, 11 во Прилеп бил израбо-
тен од ДООЕЛ „ИН - ПУМА“ - Скопје со тех.бр.189-
/2008 од септември 2008 година;  

- На Нацрт-планот била изработена Стручна реви-
зија од ДОО „Простор“ од Куманово од септември 
2008 година и бил даден одговор од изготвувачот на 
планот;  

- Министерството за транспорт и врски дало Струч-
но мислење број 16-11166 од 24 септември 2008 година 
на Нацрт-планот со забелешки, а изготвувачот, потоа, 
со Одлука број 07-2260/38 од 26 септември 2008 годи-
на го утврдил Нацрт-планот;  

- За организирање на јавната презентација и јавната 
анкета по Нацрт-планот градоначалникот на општина-
та Прилеп донел Одлука број 09-2260/9 од 1 октомври 
2008 година и за тоа подготвила и Соопштение дека ќе 
се организира јавна презентација на 13, 14 и 15 октом-
ври 2008 година во просториите на општината, а јавна-
та анкета на Нацрт-планот, дека ќе трае од 6 - 17 
октомври 2008 година во кој период граѓаните можеле 
да имаат увид во Нацрт-планот и да даваат предлози на 
анкетни листови во Архивата на општината. Соопште-
нието има три броеви (бр.09-2260/10, 09-1646/10 и 09-
737/10) но нема конкретен датум на донесување.  

Судот утврди дека од списите по предметот не про-
излегува, односно нема никакви докази дека Соопште-
нието за одржување на јавната анкета и јавната презен-
тација било уредно испратено за огласување во јавните 
гласила и дека воопшто било објавено во јавните гла-
сила, како што тоа е предвидено во членот 24 став 10 
од Законот. Оттука, спорно е дали граѓаните дознале за 

Нацрт-планот по пат на соопштението преку јавни гла-
сила на што упатува Законот или на друг начин надвор 
од ова законско решение.  

- Од Извештајот број 09-2260/12 од 2 декември 2008 
година за спроведената јавна анкета по Нацрт-Планот, кој 
го изготвила тричлена стручна комисија, а кој е потпишан 
од двајца од нив, произлегува дека имало повеќе анкетни 
листови (20) на граѓани со забелешки кои биле во дел 
прифатени. Меѓутоа, Судот утврди дека од списите не 
произлегува дека стручната комисија писмено ги извести-
ла подносителите на анкетните листови меѓу кои и подно-
сителите на иницијативата, со одговор за забелешките по 
Нацрт-Планот, на што упатува членот 24 став 8 од Зако-
нот, според кој комисијата е должна писмено да го изве-
сти секое лице кое поднело анкетен лист со образложение 
по неговите забелешки. Од писмата испратени до подно-
сителите на иницијативата се гледа дека општината преку 
раководителот на Одделението за урбанизам и заштита на 
животната средина, а не стручната комисија, со писма од 
30 март 2009 година им ги доставила одговорите од 
стручната комисија по нивните три анкетни листови, а ве-
ќе Планот бил донесен со оспорената Одлука на Советот 
на општината бр.07-285/28 од 28 јануари 2009 година, 
што претставува незаконито спроведување на постапката.  

- Министерството за транспорт и врски дало Сог-
ласност број 16-1081/2 од 26 јануари 2009 година за 
Предлог Планот и потоа Советот на општината Прилеп 
ја донел Одлуката број 07-285/28 од 28 јануари 2009 
година за донесување на Деталниот урбанистички 
план. Во списите нема доказ дека оспорената одлука 
била објавена во службеното гласило на општината.  

Од изнесената правна и фактичка состојба Судот 
оцени дека оспорената Одлука не е донесена во постап-
ка спроведена во согласност со одредбите од Законот 
за просторното и урбанистичкото планирање, а со тоа 
не е во за согласност и со членот 51 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 д-р Трендафил Ивановски и судиите 
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, 
Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор 
Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.  

 
У.бр.105/2009                              Претседател,  

20 јануари 2010 година на Уставниот суд на Република 
     Скопје                                      Македонија,  
                                 д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

__________ 
256. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана 
на 27 јануари 2010 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
 
1. СЕ УКИНУВА член 10 став 1 точка 8 во делот: 

„или извршена здравствена услуга во здравствена уста-
нова каде што Фондот не обезбедил вршење на здрав-
ствени услуги на негов товар“ од Законот за здравстве-
но осигурување („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009 и 67/2009).  
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2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесени иницијативи од Стамен Филипов и Бил-
јана Живковска од Скопје со Решение У.бр.109/2009 и 
У.бр.185/2009 од 11 ноември 2009 година, поведе по-
стапка за оценување на уставноста на одредбата од 
точката 1 од оваа одлука од Законот за здравствено 
осигурување означен во точката 1 на оваа одлука.  

Постапката беше поведена затоа што пред Судот со 
основ се постави прашањето за согласноста на оспоре-
ниот член со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот член 
10 став 1 точка 8 е предвидено со задолжително здрав-
ствено осигурување не се опфатени „специјалистичко 
консултативни и болнички здравствени услуги без упат 
од избраниот лекар или извршени здравствени услуги во 
здравствени установи каде што Фондот не обезбедил вр-
шење на здравствени услуги на негов товар“.  

5. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 8 од Уставот, 
владеењето на правото и хуманизмот, социјалната 
правда и солидарноста се темелни вредности на устав-
ниот поредок на Република Македонија.  

Според членот 9 од Уставот, граѓаните на Републи-
ка Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата националното 
и социјалното потекло, политичко и верското уверува-
ње, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви.  

Согласно член 34 од Уставот, граѓаните имаат пра-
во на социјална сигурност и социјално осигурување 
утврдени со закон и со колективен договор.  

Според член 35 став 1 од Уставот, Републиката се 
грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност 
на граѓаните согласно со начелото на социјална пра-
ведност.  

Според член 39 од Уставот, на секој граѓанин му се 
гарантира правото на здравствена заштита, а според 
ставот 2 на овој член граѓанинот има право и должност 
да го чува и унапредува сопственото здравје и здравје-
то на другите.  

Тргнувајќи од уставните одредби на членовите 34, 
35 и 39 од Уставот, како и од карактерот на Република 
Македонија како социјална држава што има за цел вос-
поставување на социјална заштита и правда, Републи-
ката обезбедува здравствена заштита што има основа и 
во темелните вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија - хуманизмот, социјалната правда 
и солидарноста. Притоа, Уставот само утврдил право 
на социјално осигурување и го гарантирал правото на 
здравствена заштита, а условите, начинот и обемот на 
правата препуштил да се уредат со закон.  

Здравственото осигурување, како еден сегмент на си-
стемот на социјалното осигурување, е уредено со Зако-
нот за здравственото осигурување („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008 и 6/2009) и во истиот, покрај 
другото, е определен кругот на правата од здравственото 
осигурување, односно основните здравствени услуги 
кои осигуреното лице може да ги оствари на товар на 
средствата на Фондот за здравствено осигурување. Име-
но, здравственото осигурување на граѓаните со Законот 
е уредено преку востановување на задолжително и до-
броволно здравствено осигурување.  

Задолжителното здравствено осигурување се воста-
новува, според членот 2 од Законот, за сите граѓани на 
Република Македонија заради обезбедување на здрав-
ствени услуги и парични надоместоци врз начелата на 
сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно ко-
ристење на средствата под услови утврдени со овој за-
кон, а доброволното здравствено осигурување се воста-
новува за обезбедување на здравствени услуги кои не 
се опфатени со задолжителното здравствено осигуру-
вање.  

Во членот 3 од овој закон е определено дека задол-
жителното здравствено осигурување го спроведува 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, до-
дека пак доброволното здравствено осигурување мо-
жат да го спроведуваат друштва за осигурување осно-
вани според прописите за осигурување.  

Според член 4 од Законот, осигурени лица, во смис-
ла на овој закон, се осигурениците и членовите на нив-
ните семејства.  

Согласно член 8 од Законот, со задолжително 
здравствено осигурување на осигурените лица им се 
обезбедува право на основни здравствени услуги под 
услови утврдени со овој закон, во случај на: 1) болест и 
повреда надвор од работа и 2) повреда на работа и про-
фесионално заболување.  

Основните здравствени услуги пак, според член 9 
став 1 се:  

а) во примарната здравствена заштита:  
1) здравствени услуги заради утврдување, следење 

и проверување на здравствената состојба; 
2) преземање на стручно медицински мерки и по-

стапки за унапредување на здравствената состојба, 
спречување, сузбивање и рано откривање на болестите 
и други нарушувања на здравјето; 

3) укажување на итна медицинска помош, вклучу-
вајќи и превоз со санитетско возило кога е тоа неоп-
ходно; 

4) лекување во ординација,односно во домот на ко-
рисникот; 

5) здравствена заштита во врска со бременост и по-
родување; 

6) спроведување на превентивни, терапевтски и ре-
хабилитациони мерки; 

7) превенција, лекување и санирање на болестите 
на устата и забите и 

8) лекови според листата на лекови што со општ акт 
ја утврдува Фондот на кој министерот за здравство да-
ва согласност; 

б) во специјалистичко-консултативната здравствена 
заштита: 

1) испитување и утврдување на заболувањата, по-
вредите и здравствената состојба; 

2) спроведување на специјализирани дијагностич-
ки, терапевтски и рехабилитациони постапки и 

3) протези, ортопедски и други помагала, помошни 
и санитетски справи и материјали и забнотехнички 
средства според индикации утврдени со општ акт на 
Фондот на кој министерот за здравство дава соглас-
ност;  

в) во болничката (краткотрајна и долготрајна) 
здравствена заштита: 

1) испитување и утврдување на здравствената со-
стојба, лекување, рехабилитација, нега, сместување и 
исхрана во болнички услови; 

2) лекови според листата на лекови што со општ акт 
ја утврдува Фондот на кој министерот за здравство да-
ва согласност, како и помошни материјали кои служат 
за примена на лековите и санитетските и друг матери-
јал потребен за лекување и 
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3) сместување и исхрана на придружник при неоп-
ходно придружување на дете до тригодишна возраст, 
додека е на болничко лекување, но најмногу до 30 дена 
и 

4) обдукција на умрени по барање на здравствени 
установи. 

Според став 2 на истиот член од Законот, основните 
здравствени услуги од ставот 1 на овој член Фондот ги 
обезбедува на осигурените лица во здравствените уста-
нови во висина на цени утврдени со Ценовникот на 
здравствени услуги во Република Македонија кој го 
донесува Управниот одбор на Фондот. 

Здравствените услуги кои не се опфатени со задол-
жителното здравствено осигурување се набројани во 
член 10 од Законот и тоа се:  

1) естетски операции кои не се медицински инди-
цирани; 

2) користење на повисок стандард на здравствени 
услуги во болничката здравствена заштита над утврде-
ните стандарди; 

3) бањско климатско лекување; 
4) медицинска рехабилитација на дегенеративни за-

болувања според општ акт утврдено од министерот за 
здравство, освен за деца до 18-годишна возраст; 

5) лекови кои не се опфатени со листите на лекови 
од член 9 на овој закон; 

6) протези, ортопедски и други помагала, помошни 
и санитетски справи и материјали и забнотехнички 
средства кои не се опфатени со задолжителното здрав-
ствено осигурување или се изработени од надстандар-
ден материјал; 

7) општа нега, сместување и исхрана во геронтоло-
шка установа; 

7а) извршени во примарна здравствена заштита кај 
лекар кој не му е избран лекар на осигуреното лице; 

8) специјалистичко-консулативни и болнички зд-
равствени услуги без упат од избраниот лекар или из-
вршени здравствени услуги во здравствена установа 
каде што фондот не обезбедил вршење на здравствени 
услуги на негов товар. 

9) прекинување на бременост, ако не е медицински 
индицирано; 

10) лекување како последица на непридржување на 
упатствата од лекарот; 

10-а) вештачко оплодување по трет неуспешен обид 
за оплодување; 

11) издавање на сите видови лекарски уверенија; 
12) набавка на нови протетски и ортопедски справи 

и други помагала пред утврдениот рок; 
13) отрезнување и лекување од акутна алкохолизи-

рана состојба, како и за намерни труења, кои не се пре-
дизвикани од душевни растројства; 

14) лекување во странство, ако лекувањето е извр-
шено без одобрение од Фондот, за дел од трошоците 
кои се повисоки од трошоците на соодветните услуги 
од основните здравствени услуги во земјата; 

15) лекување кое е последица на кривично дело или 
прекршок што го сторил самиот осигуреник;  

16) прегледи, испитувања и упатувања до надлеж-
ниот орган за оценување на работната способност, спо-
ред прописите за пензиското и инвалидското осигуру-
вање, кога тие се вршат по барање на осигуреникот, ра-
ботодавецот или друг орган; 

17) незадолжително вакцинирање; 
18) лекување, односно рехабилитација од болести 

на зависност над 30 дена; 

19) прегледи на умрени и обдукција по барање на 
надлежни органи или граѓани; 

20) здравствени прегледи на вработените кои се 
упатуваат на работа во странство од страна на работо-
давците, како и прегледите и превентивните мерки на 
здравствена заштита за патување во странство; 

21) лекување од последици на третман од надриле-
кари или употреба на надрилекарства и 

22) други здравствени услуги кои според овој закон 
не паѓаат на товар на средствата на Фондот. 

Според член 36 од Законот, учеството на осигуре-
ното лице со лични средства во цената на здравствени-
те услуги и на лековите е приход на Фондот, се плаќа 
во здравствената установа, а Фондот врши контрола на 
наплатените средства. 

Според член 63 од Законот, Фондот, врз основа на 
начелата на ефикасно, ефективно и економично кори-
стење на средствата ги покрива трошоците, покрај дру-
гото и за: здравствените услуги опфатени во основниот 
пакет на здравствените услуги што здравствените уста-
нови ги пружаат на осигурените лица. 

Според член 68-а од Законот, Фондот е купувач на 
здравствени услуги во интерес на осигурените лица( 
став 1 ) Во зависност од потребите за здравствените ус-
луги и утврдените средства за таа намена во буџетот на 
Фондот, Фондот купува здравствени услуги за што 
склучува и раскинува договори со здравствените уста-
нови.  

Според член 69 став 1 од Законот, Фондот со општ 
акт, утврдува критериуми за склучување на договори 
со здравствените установи, начинот на склучувањето 
на договорите и за начинот на плаќањето на здравстве-
ните услуги според: бројот на осигурените лица во 
примарната здравствена заштита;утврдените цени на 
здравствените услуги; програмите за одделни видови 
здравствена заштита; односно услуги; утврдените 
средства во Буџетот на Фондот по намени и други кри-
териуми. 

Министерот за здравство дава согласност на оп-
штиот акт од став 1 на овој член (став 2). 

Според член 70 став 1 од Законот, за извршување 
на здравствените услуги Фондот како купувач на 
здравствените услуги склучува и раскинува договори 
со здравствените установи. 

Тргнувајќи од наведените уставни одредби како и 
од анализата на Законот за здравствено осигурување 
произлегува дека скоро за секој граѓанин на Република 
Македонија во случаите и под услови утврдени со на-
ведениот закон му се обезбедува остварување на устав-
но утврденото право на социјална сигурност, односно 
здравствено осигурување како и правото на здравстве-
на заштита како израз на социјалниот карактер на Ре-
публика Македонија.  

Видот и обемот на основните здравствени услуги 
што произлегуваат од задолжителното здравствено 
осигурување се утврдени во членот 9 од Законот со та-
ксативно набројување на здравствените услуги во при-
марната здравствена заштита, во специјалистичко-кон-
султативната здравствена заштита и во болничка здрав-
ствена заштита, кои ги надоместува Фондот во висина 
на цени утврдени со Ценовникот за здравствени услуги 
во Република Македонија.  

Во членот 10, пак, од Законот, законодавецот исто 
така таксативно ги утврдил здравствените услуги кои 
не спаѓаат во основниот пакет на задолжително здрав-
ствено осигурување и за кои Фондот не обезбедува 
средства, поради што трошоците за тие услуги паѓаат 
на товар на осигуреникот.  
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Имајќи ја предвид содржината на оспорениот дел 
на член 10 став 1 точка 8, Судот смета дека фактот што 
Фондот нема склучено договор со одредени здравстве-
ни установи за давање на одредени услуги од член 9 
влијае и го доведува во прашање остварувањето на ос-
новниот пакет на здравствени услуги, односно за тие 
услуги осигуреникот сам да ги сноси трошоците. 

Во врска со ова прашање Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија веќе еднаш расправал и оценил дека 
остварувањето на основниот пакет на здравствени ус-
луги кои паѓаат на товар на Фондот, осигуреникот мо-
же да ги остварува во секоја здравствена установа без 
оглед на фактот дали Фондот има склучено договор 
или не (У.бр.45/2006). 

По донесување на Одлуката на Уставниот суд, во 
одреден период осигурениците кои користеле услуги 
од основниот пакет на здравствени услуги во здрав-
ствени установи без оглед на тоа дали со тие здравстве-
ни установи Фондот има склучено договор, ги плаќале 
трошоците на тие установи во целост, а потоа од Фон-
дот барале, што им било одобрувано враќање на средс-
твата во висина кои Фондот ги признава за таквата ус-
луга.  

Подоцна, со измена на Законот за здравствено оси-
гурување (кои измени се оспорени) на еден заобиколен 
начин повторно остварувањето на здравствените услу-
ги од основниот пакет кои ги надоместува Фондот, за-
конодавецот го условува со тоа дали Фондот има склу-
чено договор или не со здравствената установа која ја 
пружа услугата. 

По овој оспорен дел на член 10 став 1 точка 8, 
Уставниот суд на Република Македонија со Решение 
У.бр.25/2009 од 10 јуни 2009 година, не повел постапка 
за оспорениот дел, со решение се произнесол во смисла 
на тоа дека целта на дополнувањето на Законот била да 
се прецизираат здравствените услуги кои не биле опфа-
тени со задолжителното здравствено осигурување во 
делот на специјалистичко-консултативната и болничка 
заштита.  

Судот по повод предметните иницијативи оцени де-
ка со оспорената одредба не се прецизира некаква 
здравствена услуга што треба да се исклучи од оние 
кои паѓаат на товар на Фондот според нејзината меди-
цинска природа (како што се естетските операции), ту-
ку една предвидена услуга во Законот (во членот 9 ка-
ко специјалистичка услуга) дополнително се условува 
со одлука на Фондот да склучи или не договор со одре-
дена здравствена установа. Со други зборови, овие 
здравствени услуги можат да бидат користени од стра-
на на осигурениците само во зависност од тоа дали 
Фондот има или нема склучено договор со овие уста-
нови, односно да ги исклучи сите основни здравствени 
услуги од членот 9 од Законот кои ги покрива Фондот 
на негов товар. 

Според погоре наведеното, здравствената заштита 
по основ на осигурување веќе не се остварува според 
условите предвидени со закон, туку според дополните-
лен услов, како дискреционо право на Фондот за здрав-
ствено осигурување. Поради тоа, Судот оцени дека со 
оспорената одредба не само што се повредува правото 
на избор на лекар од страна на корисниците на здрав-
ствени услуги, туку суштински се повредува со Устав 
предвиденото законско ниво на регулирање на правата 
и обврските од здравственото осигурување. 

Со оглед на наведеното, а имајќи ги предвид наво-
дите од иницијативите и неспорниот факт дека по вле-
гувањето во сила на законските измени, корисниците 

на здравствените услуги во здравствени установи со 
кои Фондот нема склучено договори не можат да си ги 
вратат средствата во висина што секако паѓаат на товар 
на Фондот, што недвосмислено упатува на заклучокот 
дека оспореното законско решение не е во согласност 
со означените одредби од Уставот.  

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр. 109/2009                          Претседател 
У.бр. 185/2009          на Уставниот суд на Република 

27 јануари 2010 година                  Македонија, 
     Скопје                 д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

___________ 
257. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седница одржана на 
20 јануари 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 9 став 5 алинеја 3 од Законот 

за Управата за јавни приходи („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.81/2005, 81/2008 и 105/2009). 

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 иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Ре-
шение У.бр.112/2009 од 4 ноември 2009 година, поведе 
постапка за оценување на уставноста на членот 9 став 5 
алинеја 3 од Законот означен во точката 1 од оваа од-
лука, бидејќи основано се постави прашањето за него-
вата согласност со член 8 став 1 алинеја 3, член 13 став 
1, член 14 став 1 и член 112 став 3 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека, според содржи-
ната на оспорениот член 9 став 5 алинеја 3 од Законот 
за Управата за јавни приходи, мандатот на директорот 
и заменикот на директорот може да престане, меѓу дру-
гото, доколку е осуден за кривично дело кое е поврзано 
со надлежноста на Управата за јавни приходи, а со кое 
би се нарушил угледот на органот. 

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, вла-
деењето на правото е една од темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија. 

Согласно член 9 став 2 од Уставот, граѓаните пред 
Уставот и законите се еднакви. 

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето 
за казниво дело ќе се смета за невино се додека негова-
та вина не биде утврдена со правосилна судска одлука, 
а според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да 
биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било 
утврдено со закон или со друг пропис како казниво де-
ло и за кое не била предвидена казна. 

Според член 23 од Уставот, секој граѓанин има пра-
во да учествува во вршењето на јавни функции. 
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Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и пра-
вата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат са-
мо во случаи утврдени со Уставот, а според став 3 на 
истиот член, ограничувањето на слободите и правата 
не може да биде дискриминаторско по основ на пол, 
раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјал-
но потекло, имотна или општествена положба. 

Според Амандманот XXV на Уставот, судската 
власт ја вршат судовите. Судовите се самостојни и не-
зависни. Судовите судат врз основа на Уставот и зако-
ните и меѓународните договори ратификувани во сог-
ласност со Уставот. Забранети се вонредни судови. Ви-
довите, надлежноста, основањето, укинувањето, орга-
низацијата и составот на судовите, како и постапката 
пред нив, се уредуваат со закон што се донесува со 
двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници. 

Согласно член 19 став 2 од Законот за организација 
и работа на органите на државната управа („ Службен 
весник на Република Македонија“ број 58/2000, 
44/2002 и 82/2008), Управата за јавни приходи е осно-
вана како орган во состав на Министерството за фи-
нансии, со својство на правно лице. 

Со цел да се создадат основи за пристапување кон 
процес на реорганизација на Управата за јавни приходи 
во ефикасна и ефективна организација во сите сегмен-
ти на нејзиното работење, поради остварување на ос-
новната мисија-наплата на даноците согласно закон за-
ради обезбедување остварување на функциите на држа-
вата и давање помош и поддршка на даночните обврз-
ници за доброволно исполнување на даночните обвр-
ски, законодавецот го донел Законот за управата за јав-
ни приходи.  

Со овој закон се уредува делокругот, организација-
та, начинот на вршење на работата и раководењето со 
Управата за јавни приходи, како и овластувањата и од-
говорностите при собирањето, евидентирањето, обра-
ботката и заштитата на податоци во врска со работите 
на Управата, потоа специфичностите во правата, обвр-
ските и одговорностите на службениците од работен 
однос, кодексот на однесување, наградите и признани-
јата, како и финансирањето на Управата за јавни при-
ходи, а оваа регулатива има за цел да се подигне степе-
нот на професионализам кај наведените службеници, 
кои имаат посебни должности и овластувања, како и да 
се зајакне нивната одговорност. 

Според членот 9 од Законот, со работата на Управа-
та за јавни приходи раководи директор, кој може да 
има заменик. Директорот и заменикот на директорот, 
на предлог на министерот за финансии, ги именува и 
разрешува од должност Владата на Република Македо-
нија за период од четири години со право на повторно 
именување. Именувањето на директорот и заменикот 
на директорот се врши врз основа на нивната струч-
ност и компетентност.  

Во постапката по предметот У.бр.169/2006, меѓу 
другото, предмет на уставно-судска оцена беше, сега 
укинатиот член 9 став 3 алинеја 5 од Законот за Упра-
вата за јавни приходи („Службен весник на Република 
Македонија“ број 81/2005) во кој беше предвидено 
мандатот на директорот и заменикот на директорот да 
може да престане доколку е осуден за кривично дело.  

Ваквата одредба од Законот, Судот со Одлука 
У.бр.169/2006 од 12 септември 2007 година (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр.116/2009 од 27 
септември 2007) ја укинал бидејќи нашол дека не е во 
согласност со член 8 став 1 алинеја 3, член 13 став 1 и 
член 14 став 1 од Уставот. 

Ова од причина што престанокот на извршувањето 
на функцијата директор, односно заменик на директо-
рот на Управата за јавни приходи поради осуденост за 
кривично дело, според гледиштето на Судот можела да 
биде предвидена како правна последица само за осуде-
ност за конкретно дефинирани кривични дела за кои на 
сторителот со правосилна судска пресуда му е изрече-
на казна затвор. 

Во тогаш оспорената одредба од Законот, според Су-
дот не биле наведени ниту видот на кривичните дела, 
ниту пак изречените санкции кои во конкретен случај би 
претставувале основ за престанување на мандатот на 
директорот, односно на заменикот на директорот. 
Напротив, од дадената формулација на оспорената 
одредба, произлегувало дека осудата за кое било кри-
вично дело, на која било кривична санкција е основ за 
престанок на функцијата директор, односно заменик на 
директорот на Управата за јавни приходи. Ваквата не-
прецизност на одредбата, според гледиштето на Судот 
можела да доведе до ситуација осудата за кривично дело 
кое нема никаква врска со функцијата директор на Упра-
вата за јавни приходи, да биде основ за престанок на 
мандатот на директорот или на заменикот на директорот 
кои се именувани на функцијата согласно нивната 
стручност и компетентност. Од овие причини, Судот 
оценил дека формулацијата на наведената законска 
одредба е недоволно прецизна и јасна и како таква не 
обезбедува правна сигурност на граѓаните, како еден од 
елементите на принципот на владеењето на правото га-
рантиран со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Репуб-
лика Македонија. Поради ваквата непрецизност, Судот 
оценил дека оспорената одредба не е во согласност и со 
член 13 став 1 од Уставот, бидејќи имала недостаток на 
квалификацијата “правосилна” осуда, што претставува-
ло директна повреда на уставното начело на презумпци-
ја на невиност, со оглед на тоа што доведувала до тоа 
лицето да се смета за виновно пред неговата вина да би-
де утврдена со правосилна судска одлука. 

Покрај наведеното, недефинирањето на кривичните 
дела чие извршување би имало како последица преста-
нок на мандатот на директорот, односно заменикот на 
директорот и недефинирањето на видот на санкциите 
за тие кривични дела, според Судот се повредувал и 
принципот на легалитет од член 14 став 1 од Уставот, 
со тоа што овозможувал лицето да биде „казнето“, од-
носно да трпи последица за сторување на недефинира-
но дело и недефинирана казна, и тоа автоматски по си-
ла на закон, а не со правосилна судска одлука. 

По објавувањето на интервентната одлука на Су-
дот, законодавецот пристапил кон измена и дополнува-
ње на Законот (Закон за именување и дополнување на 
Законот за Управата за јавни приходи, објавен во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
81/2008 од 7 јули 2008 година) и во членот 7 од наведе-
ниот закон предвидел во членот 9 став 5, по алинејата 3 
да се додаде нова алинеја 3 која гласи: „-е осуден за 
кривично дело кое е поврзано со надлежноста на Упра-
вата за јавни приходи, а со кое би се нарушил угледот 
на органот“, која содржина е предмет на оспорување во 
оваа постапка. 
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Од компарацијата на укинатата одредба и сега ос-
порената одредба произлегува дека законодавецот по 
повод наведената интервентна одлука направил обид, 
при креирањето на новата норма да ги отстрани кон-
статираните повреди на Уставот, но според оцена на 
Судот во недоволна мера, а поради следното: 

Формулацијата на укинатата одредба и воведниот 
дел на сега оспорената одредба се сосема идентични и 
гласат: „-е осуден за кривично дело“. Продолжението 
на оспорената одредба направено со цел појаснување 
за какво кривично дело станува збор, односно дека е во 
прашање кривично дело поврзано со надлежноста на 
Управата за јавни приходи, а со кое би се нарушил уг-
ледот на органот, заедно со изнесениот воведен дел, 
според Судот, повторно ја доведува во прашање сог-
ласност на оспорената одредба со одредбите од Уста-
вот на кои се темели поднесената иницијатива. 

Стореното кривично дело поврзано со надлежноста 
на Управата за јавни приходи е премногу општа фор-
мулација која не дава јасна слика за тоа кое сторено 
кривично дело предвидено во позитивната кривична 
регулатива е она што може да предизвика престанок на 
мандатот на директорот или неговиот заменик. Потоа, 
недостасува формулирање дека не секоја осуда, туку 
осудата и тоа со правосилна пресуда само на казна за-
твор може да предизвика престанок на мандатот на на-
ведените лица. Во таа смисла, утврдувањето на осуде-
носта за кривично дело како основ за престанок на 
мандатот на директорот, односно на заменикот на ди-
ректорот, мора да биде во согласност со општите пра-
вила и рамки за пропишување на правните последици 
од осудата утврдени во Кривичниот законик („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 37/1996, 
80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 
73/2006, 7/2008 и 114/2009). Така, според член 101 од 
Кривичниот законик, правните последици од осудата 
што се надоврзуваат на осудите за определени кривич-
ни дела, може да настапат само кога за кривичното де-
ло на сторителот му е изречена казна затвор. Правни 
последици можат да се предвидат само со закон. Спо-
ред член 102 од истиот законик, правните последици 
од осудата настапуваат со денот на правосилноста на 
пресудата. Правните последици од осудата што се со-
стојат во забрана на стекнување на определени права 
траат најдолго десет години од денот на издржаната, 
простената или застарената казна. Со бришење на осу-
дата престануваат правните последици од осудата.  

Тргнувајќи од наведеното, со оспорената одредба 
од Законот, повторно се пропишува правна последица 
од осуда за кривично дело што се состои во губење на 
веќе стекнато право-престанок на функцијата дире-
ктор, односно заменик на директорот, поради осуда за 
кривично дело кое не е сосема до крај дефинирано, за 
секој вид на осуда, а не само за казна затвор, без да се 
прецизира дека треба да е во прашање осуда со право-
силна пресуда, од каде пред Судот, повторно, се поста-
ви прашањето за согласност на оспорената одредба со 
член 8 став 1 алинеја 3, член 13 став 1 и член 14 став 1 
од Уставот, како и со членот 112 став 3 од Уставот, од 
причини што законодавецот при креирањето на новата 
норма во недоволна мера ја земал предвид оцената на 
Судот изразена во Одлуката У.бр. 169/2006 од 12 сеп-
тември 2007 година. 

При изразувањето на погоре наведеното гледиште 
Судот го имаше предвид значењето на работите кои се 
извршуваат од страна на Управата за јавни приходи во 
сферата на спроведување на даночната политика на Ре-

публика Македонија, како и значењето и одговорноста 
на функцијата директор на Управата, што несомнено 
подразбира висока стручност, одговорност, совесност и 
непристрасност од страна на лицето кое ја извршува 
оваа одговорна функција, но тоа воедно ја наметнува 
потреба со закон да се утврдат прецизни, јасни, недвос-
мислени услови кои треба да ги исполнува лицето на 
кое ќе му биде доверено извршувањето на вака одго-
ворна функција, како и основите за престанок на извр-
шувањето на функцијата.  

Престанокот на извршувањето на функцијата дире-
ктор, односно заменик на директорот на Управата за 
јавни приходи поради осуденост за кривично дело, за-
конодавецот може да ја предвиди како околност за пре-
станок на мандатот само за осуденост за конкретно де-
финирани кривични дела за кои на сторителот со пра-
восилна судска пресуда му е изречена казна затвор. 

Начинот на кој сега е формулирана оспорената за-
конска одредба, според оцена на Судот е недоволно 
прецизен и јасен и како таков не обезбедува правна си-
гурност на граѓаните, како еден од елементите на прин-
ципот на владеењето на правото гарантиран со член 8 
став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, 
го повредува уставното начело на презумпција на неви-
ност (член 13 став 1), бидејќи доведува до тоа лицето 
да се смета за виновно пред неговата вина да биде 
утврдена со правосилна судска одлука, како и принци-
пот на легалитет од член 14 став 1 од Уставот, со тоа 
што овозможува лицето да биде „казнето“, односно да 
трпи последица за сторување на недефинирано дело и 
недефинирана казна, и тоа автоматски по сила на за-
кон, а не со правосилна судска одлука.  

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека оспо-
рената одредба од Законот не е во согласност со член 8 
став 1 алинеја 3, член 13 став 1, член 14 став 1 и член 
112 став 3 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 д-р Трендафил Ивановски и судиите 
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, 
Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор 
Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр. 112/2009                               Претседател  

20 јануари 2010 година  на Уставниот суд на Република 
       Скопје                                   Македонија,  
                                 д-р Трендафил Ивановски, с.р.  

__________ 
258. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 20 
јануари 2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за утврдување на 

надоместок на членовите на Советот на општина Него-
тино и државните службеници-матичари за учество 
при склучување на бракови под бр.07-402/12 од 
26.05.2009 година („Службен гласник на општина Не-
готино“ бр.5 од 10.07.2009). 
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2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за за-
пирање на извршувањето на поединечните акти или 
дејствија што се донесени, односно преземени врз ос-
нова на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

4. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива поднесено од Пане Трајков - градона-
чалник на општина Неготино, со Решение У. бр. 
188/2009 од 25 ноември 2009 година поведе постапка 
за оценување на уставноста и законитоста на одлуката 
означена во точката 1 на оваа одлука Според подноси-
телот на иницијативата, оспорената Одлука била неза-
конита затоа што истата не била во согласност со те-
мелните вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија, принципите на Уставот на Република Ма-
кедонија, Законот за локалната самоуправа и Законот 
за дополнување на Законот за плата и други надоместо-
ци на пратениците во Собранието на Република Маке-
донија и другите избрани и именувани лица. 

Подносителот на иницијативата бара да се поведе 
постапка за оценување на уставноста и законитоста на 
Одлуката како и да се запираат од извршување поеди-
нечните акти и дејствија донесени односно преземени 
врз основа на истата одлука.  

5. Судот на седницата утврди дека Советот на оп-
штина Неготино на седницата одржана на 26 мај 2009 
година донел: Одлука за утврдување на надоместок на 
членовите на Советот на општина Неготино и држав-
ните службеници-матичари за учество при склучување 
на бракови. 

Според член 1 од оваа одлука, на членовите на Со-
ветот на општина Неготино за учество при склучување 
на бракови им припаѓа надоместок во висина од 
1.000,00 денари неделно, а на државните службеници-
матичари им следува надоместок на товар на општина 
Неготино согласно Законот за државните службеници. 
Овие надоместоци им следуваат доколку членовите на 
Советот на општина Неготино и државните службени-
ци-матичари учествуваат во склучување на бракови до 
денот од викендот. 

Со член 2 од Одлуката се утврдува дека оваа одлука 
влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на општина Неготино“. 

6. Согласно член 8 став 1 алинеите 3 и 9 од Уста-
вот, владеењето на правото и локалната самоуправа се 
темелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите.  

Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и 
другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила. 
Според став 4 од истата одредба, законите и другите 
прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по 
исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.  

Според член 45 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
5/2002) членовите на советот имаат право на надоме-
сток за присуство на седница и надоместоци на патни и 
дневни трошоци во рамки утврдeни со закон.  

Согласно членот 100 од Законот кој е поместен во 
Глава XV „Преодни и завршни одредби“ до донесува-
њето на законот од членот 45 на овој закон членовите 
на советот ќе примаат надоместок за присуство на сед-
ница на советот без оглед на нејзиното времетраење, 

најмногу до 30% од просечната месечна нето плата во 
Република Македонија исплатена во последните три 
месеци, а надоместоците за патните и дневните трошо-
ци ќе им се исплатуваат според прописите кои се одне-
суваат на државните службеници.  

Според член 1 од Законот за дополнување на Зако-
нот за плата и другите надоместоци на пратениците во 
Собранието на Република Македонија и другите избра-
ни и именувани лица во Републиката („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 121/2007) во Зако-
нот за плата и другите надоместоци на пратениците во 
Собранието на Република Македонија и другите избра-
ни и именувани лица во Републиката („Службен вес-
ник на СРМ“ број 36/90 и „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 38/91, 23/97, 37/2005 и 84/2005), 
по Дел “V. Надоместок на определени материјални 
трошоци и други примања“ се додава дел V-a со пет 
нови членови 29-а, 29-б, 29-в, 29-г и 29-д.  

Во Делот V-a, се предвидени надоместоците на чле-
новите на советите на општините и на членовите на 
Советот на градот Скопје.  

Според член 29-а, од наведениот закон на членови-
те на советите на општините и на членовите на Советот 
на градот Скопје им припаѓа месечен надоместок за 
присуство на седниците на советот и надоместок на 
патните и дневните трошоци. Според ставот 2 на исти-
от член, средствата за исплата на надоместоците од 
ставот 1 на овој член се обезбедуваат во буџетот на оп-
штината и во Буџетот на градот Скопје.  

Според член 29-б од наведениот закон месечниот 
надоместок за присуство на седници на советот се 
утврдува во процентуален износ од просечната месечна 
нето плата во Републиката исплатена за претходната 
година, но не повеќе од 84%. Според став 2 од истиот 
член, висината на месечниот надоместок за присуство 
на седниците се утврдува со одлуката за извршување 
на буџетот на општината и Буџетот на градот Скопје.  

Според член 29-в од истиот закон, на претседатели-
те на советите на општините и на претседателот на Со-
ветот на градот Скопје, за раководењето и организира-
њето на работата на советот, надоместокот од членот 
29-б се зголемува за 30%.  

Според член 29-г од Законот, месечниот надоместок 
за присуство на седниците на советот се исплатува за 
присуство на сите седници на советот во тековниот 
месец. Според став 2 од истиот член, месечниот надоме-
сток за присуство на седниците на советот се намалува 
за 30% за секое отсуство од седница на советот. Според 
став 3, месечниот надоместок за присуство на седниците 
на советот не се исплатува, доколку членот на советот 
не присуствувал на ниту една седница на советот во 
тековниот месец. Според став 4, месечниот надоместок 
за присуство на седниците не се исплатува, доколку 
советот во тековниот месец не одржал седница.  

Според член 29-д од Законот, на членовите на сове-
тите на општините и на членовите на Советот на гра-
дот Скопје им се исплатуваат надоместоци за патни и 
дневни трошоци за службени патувања во земјата и 
странство според прописите кои се однесуваат на др-
жавните службеници вработени во општинската адми-
нистрација и во администрацијата на градот Скопје.  

Имајќи ги предвид одредбите од членовите 45 и 100 
од Законот за локалната самоуправа, произлегува дека 
законодавецот го утврдил правото на надоместок за 
присуство на седница и правото на надоместок на пат-
ни и дневни трошоци за членовите на советот.  
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Во Законот за локалната самоуправа, притоа, зако-
нодавецот правото на надоместок за присуство на сед-
ница на членовите на советот не само што го утврдил 
туку и го лимитирал и тој може да изнесува најмногу 
до 30% од просечната плата во Република Македонија 
исплатена во последните три месеци, а во однос на ви-
сината на патните и дневни трошоци на членовите на 
советот упатува на примена на прописите кои се одне-
суваат на државните службеници. Исто така, законода-
вецот упатува кон тоа дека овој надоместок ќе биде 
утврден додека не се донесе новиот закон. Со Законот 
за дополнување на Законот за плата и другите надоме-
стоци на пратениците во Собранието на Република Ма-
кедонија и другите избрани и именувани лица во Ре-
публиката („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 121/2007), исто така е уредено прашањето на на-
доместоците на членовите на советите на општините и 
на членовите на Советот на градот Скопје.  

Со оглед на тоа што со оспорената Одлука правото 
на надоместок на членовите на Советот на општина 
Неготино и државните службеници-матичари за учес-
тво при склучување на бракови не е утврденo во сог-
ласност со членот 29-а од Законот за дополнување на 
Законот за плата и другите надоместоци на пратеници-
те во Собранието на Република Македонија и другите 
избрани и именувани лица во Републиката, Судот утвр-
ди дека оспорената Одлука не е во согласност со Уста-
вот и Законот за дополнување на Законот за плата и 
другите надоместоци на пратениците во Собранието на 
Република Македонија и другите избрани и именувани 
лица во Републиката.  

Оспорената Одлука, исто така не е во согласност и 
со наведените одредби од Законот за локалната самоу-
права. Ова од причина што во цитираните законски 
одредби се предвидува надоместок за присуство на 
седница на советот без оглед на нејзиното времетрае-
ње, како и надоместок за дневни трошоци врз основа 
на прописите кои се однесуваат на државните службе-
ници, но не се предвидува надоместок на членовите на 
советот што учествуваат во постапката за склучување 
на брак во деновите од викендот, односно не се пред-
видува фиксен износ на надоместокот на членовите на 
советот и државните службеници-матичари во склучу-
вање на бракови, како што предвидува оспорената Од-
лука.  

Тргнувајќи од изнесеното, Судот утврди дека оспо-
рената одлука не е во согласност со Уставот, Законот 
за локалната самоуправа и Законот за дополнување на 
Законот за плата и други надоместоци на пратениците 
во Собранието на Република Македонија и другите из-
брани и именувани лица. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова одлука.  

8. Ова одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите 
д-р Наташа Габер–Дамјановска, Исмаил Дарлишта, 
Лилјана Ингилизова Ристова, Вера Маркова, Игор Спи-
ровски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр. 188/2009                               Претседател  

20 јануари 2010 година  на Уставниот суд на Република 
       Скопје                                   Македонија,  
                                 д-р Трендафил Ивановски, с.р.  

259. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана 
на 27 јануари 2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 157 од Деловникот на Со-

бранието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија бр.91/2008). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива од Тито Петковски, Соња 
Мираковска и Горан Мисовски, пратеници од Нова Со-
цијалдемократска партија од Скопје, со Решение 
У.бр.259/2008 од 18 ноември 2009 година, поведе по-
стапка за оценување на уставноста на член 157 од Де-
ловникот означен во точката 1 од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што со основ се 
постави прашањето за согласноста на оспорениот член 
со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 157 
став 1 од Деловникот на Собранието на Република Ма-
кедонија: „ако не се одржи општ претрес по предлогот 
на законот, претставниците на пратеничките групи мо-
жат да го изнесат мислењето на пратеничката група по 
предлогот на законот на седница на Собранието на по-
четокот на претресот“, а според став 2 излагањето не 
може да трае повеќе од десет минути.  

5. Според член 1 од Уставот на Република Македо-
нија, Република Македонија е суверена, самостојна, де-
мократска и социјална држава. Суверенитетот на Ре-
публика Македонија е неделив, неотуѓив и непренос-
лив. 

Според членот 2 од Уставот, во Република Македо-
нија суверенитетот произлегува од граѓаните и им при-
паѓа на граѓаните. Граѓаните во Република Македонија 
власта ја остваруваат преку демократски избрани прет-
ставници по пат на референдум и други облици на не-
посредно изјаснување.  

Според член 61 став 1 од Уставот, Собранието на 
Република Македонија е претставнички орган на граѓа-
ните и носител на законодавната власт на Републиката, 
а според ставот 2 на овој член организацијата и функ-
ционирањето на Собранието се уредуваат со Уставот и 
со Деловникот.  

Според член 62 став 1 од Уставот, Собранието го 
сочинуваат од 120 до 140 пратеници. Согласно ставот 2 
на овој член, пратениците се избрани на општи, непо-
средни и слободни избори со тајно гласање. 

Според член 62 став 3, пак, од Уставот пратеникот 
ги претставува граѓаните и во Собранието одлучува по 
свое уверување.  

Според членот 66 ставовите 1, 2 и 3 од Уставот, Со-
бранието е во постојано заседание и работи на седници 
кои ги свикува претседателот на Собранието, а според 
ставот 4 на овој член, Собранието донесува деловник 
со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.  

Согласно членот 1 од Деловникот, со него се уреду-
ваат организацијата и функцијата на Собранието на Ре-
публика Македонија и на работните тела на Собрание-
то. 
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Во Глава III „Права и должности на пратениците“ 
односно во членовите од 29 до 59 од Деловникот на 
Собранието се уредени прашањата кои се однесуваат 
на: присуство на седница и учество во работата на Со-
бранието, пратенички групи, право на информирање на 
пратениците и обезбедување на услови за вршење на 
функцијата пратеник, пратенички прашања, интерпела-
ција, чување на тајна, имунитет на пратениците, пре-
станок и одземање на мандатот на пратениците. 

Во членот 33 од Деловникот е утврдено дека во Со-
бранието се основаат пратенички групи. Пратеничката 
група ја сочинуваат најмалку пет пратеника кои припа-
ѓаат на една или повеќе политички партии.  

Според членот 29 од Деловникот, пратеникот има 
право и должност да присуствува на седници на Собра-
нието и да учествува во работата и во одлучувањето. 

Во Глава IX „Донесување на закони и други акти“ 
од Деловникот односно во членовите 132 до 166 е про-
пишано дека законите и другите акти во Собранието и 
во работните тела се разгледуваат и донесуваат во ре-
довна постапка која опфаќа три читања. 

Предлогот на законот, поднесен од овластен пред-
лагач (Влада, пратеник или најмалку 10.000 избирачи) 
се поднесува до претседателот на Собранието, кој вед-
наш или најдоцна во рок од три работни дена од денот 
на поднесувањето го доставува до пратениците во пис-
мена форма или електронска форма со што започнува 
законодавната постапка.  

Најмалку 15 пратеници во рок од седум дена од де-
нот на добивањето на предлогот на законот можат да 
поднесат барање, Собранието да одржи општ претрес.  

Ако барањето од ставот 1 на овој член не е поднесе-
но завршува првото читање (член 139). 

Според член 157 од Деловникот, ако не се одржи 
општ претрес по предлогот на законот, претставниците 
на пратеничката група можат да го изнесат мислењето 
на пратеничката група по предлогот на законот на сед-
ница на Собранието на почетокот на претресот во фа-
зата на второто читање. Излагањето не може да трае 
повеќе од десет минути. 

Од наведените уставни одредби произлегува дека 
уставотворецот определувајќи се за граѓански сувере-
нитет што јасно произлегува од членот 2 на Уставот, 
според кој во Република Македонија суверенитетот 
произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните и 
дека граѓаните власта ја остваруваат преку демократ-
ски избрани претставници, Собранието на Република 
Македонија го дефинира како претставнички орган на 
граѓаните и носител на законодавна власт.  

Статусните прашања на овој орган на државната 
власт се уредени со Уставот, а организацијата и функ-
ционирањето на Собранието се уредуваат со Деловник 
на Собранието кој претставува основен правен акт со 
цел да се уреди организацијата, да се уредат основните 
елементи на работа и постапката преку кои Собранието 
ги остварува своите функции и надлежности. 

Следователно на наведеното, со Деловникот на Со-
бранието се уредени прашањата кои се однесуваат на 
правата и должностите на пратеникот да учествува во 
работата и одлучувањето на Собранието, односно во 
постапката за донесување на законите како една од не-
говите основни надлежности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Судот ја имаше предвид и околноста дека со Делов-
никот е воведен институтот пратенички групи, при што 
пратеничка група ја сочинуваат најмалку пет пратени-
ци кои припаѓаат на една или повеќе партии и дека тие 
имаат определена положба дури и кога се работи за 
учество во работата на Собранието во постапката за 
донесување на закони. Меѓутоа, основањето на прате-
ничка група е дадено како можност, а не како обврска 
за пратеникот, имајќи предвид дека во Собранието се 
избрани и пратеници претставници на граѓаните кои не 
припаѓаат на ниедна партија која е застапена во него, а 
сепак и тие во принцип имаат исти права како и секој 
друг пратеник. 

Во смисла на наведеното, според Судот не би тре-
бало да се проблематизира различната положба на пра-
теничката група и поединецот пратеник, на пример од 
аспект на должината на траењето на неговиот говор, 
затоа што пратеничката група зборува во име на повеќе 
пратеници, а пратеникот поединечно. Меѓутоа, во иста 
смисла прашање е дали разликата помеѓу пратениците 
може да оди до степен да го исклучи пратеникот од 
можноста да учествува по претресот на предлог на за-
конот само поради тоа што не е член на пратеничка 
група и дали таквото ограничување е соодветно на 
функцијата и статусот на пратеник согласно Уставот.  

Според тоа, кога Деловникот утврдил дека на сед-
ница на Собранието се отвора претрес, тогаш право на 
учество на претресот мора да има секој пратеник и не 
може да се исклучи од тоа право пратеникот кој не е 
член на пратеничка група. Сосема е друго прашањето 
на времетраењето на дискусијата, од аспект на тоа дали 
пратеникот зборува во име на пратеничката група или 
зборува во свое име. 

Тргнувајќи од наведеното, а прифаќајќи го концеп-
тот на Деловникот на Собранието за воведување на 
пратенички групи и утврдување на нивната положба, 
Судот смета дека пратеникот кој е избран на непосред-
ни избори и на кој граѓаните му го пренеле суверените-
тот, не може да биде исклучен од можноста да го изне-
се своето мислење по предлог на законот за кој не е 
одржан општ претрес, само поради фактот што тој не е 
член на пратеничка група. 

Со оглед на наведеното, а имајќи ги предвид наве-
дените уставни одредби, анализата на Деловникот на 
Собранието наспрема наводите во иницијативата и со-
држината на оспорениот член, Судот оцени дека чле-
нот 127 од Деловникот не е во согласност со напред на-
ведените одредби од Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр. 259/2008                               Претседател  

27 јануари 2010 година  на Уставниот суд на Република 
       Скопје                                   Македонија,  
                                 д-р Трендафил Ивановски, с.р.  
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