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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1326.
Врз основа на член 215 став 1 алинеја 3 од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008,
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013,
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014,
88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на 10
април 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР
НА ДРУШТВО ФАБРИКА ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА
„ВЕЛЕС“, ДООЕЛ – ВЕЛЕС
1. За член на Надзорниот одбор на Друштво фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ – Велес, се избира Ерол Копов.
2. Оваa одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-4244/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1327.
Врз основа на член 34 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014,
33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10 април
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА КПУ КАЗНЕНО ПОПРАВЕН ДОМ
ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС
1. Антонио Димов се разрешува од должноста
вршител на должноста директор на КПУ Казнено
поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес.

Решение за именување член на Одборот за контрола на материјалнофинансиското работење на Јавната
установа Национален парк Галичица, Охрид........................................
Решение за именување член на
Надзорниот одбор за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за водостопанство „ЛИСИЧЕ“ – Велес.........
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.117/2017
од 04 април 2018 година...................
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.174/2016
од 04 април 2018 година...................
Огласен дел.......................................
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-4187/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1328.
Врз основа на член 34 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014,
33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10 април
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА КПУ КАЗНЕНО
ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО
ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС
1. За вршител на должноста директор на КПУ Казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во
Велес се именува Боби Мојсоски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-4188/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1329.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 10 април 2018 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОРПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРАТОВО
1. Никола Димитровски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор-претставник на основачот на
ЈУ Центар за социјална работа Кратово.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-4237/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1330.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10 април 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА НА ЈУ MЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГЕВГЕЛИЈА
1. За член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Mеѓуопштински центар за
социјална работа Гевгелија, се именува Александра Караманова.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-4238/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1331.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10 април 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА НА ЈУ MЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ
1. За член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Mеѓуопштински центар за
социјална работа на Град Скопје, се именува Благоја
Невчевски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-4239/1
10 април 2018 година
Скопје

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

1332.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10 април 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА НА ЈУ MЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВЕЛЕС
1. За член на Управниот одбор - претставник од Советот на општината на ЈУ Mеѓуопштински центар за
социјална работа Велес, се именува Билјана Домазатова.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-4240/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1333.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и
196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10 април 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС – СКОПЈЕ
1. Генц Таравари се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор
и глас – Скопје се именува Андон Стефановски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-4241/1
10 април 2018 година
Скопје

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

Стр. 4 - Бр. 70

1334.
Врз основа на член 19 од Законот за технолошки
индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008,
139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014, 72/2015,
129/2015, 173/2015, 192/2015, 217/2015 и 30/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана
на 10 април 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
1. Андон Стефановски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
2. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони, се именува
Виктор Митевски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-4242/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1335.
Врз основа на член 8 од Законот за основање на
Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011 и 41/2014),
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10 април 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И
ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. За член на Управниот одбор на Агенцијата за
странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, се именува Фикрет Ибраими.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-4243/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1336.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10 април 2018 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА НА ЈУ MЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА КУМАНОВО
1. За член на Управниот одбор-претставник од Советот на општината на ЈУ Mеѓуопштински центар за
социјална работа Куманово, се именува Афрдита Авдиљи.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-4235/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1337.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10 април 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
„СТУДЕНЧИЦА“-КИЧЕВО
1. За член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за водоснабдување „Студенчица“-Кичево, се именува Садат Рамчески.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-4245/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1338.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10 април 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО
„ЛИСИЧЕ“-ВЕЛЕС
1. За член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес, се именува Фарије Мемедова.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-4246/1
10 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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1339.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10 април 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“
– СКОПЈЕ

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ
ДЕЈНОСТИ ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – ПРОБИШТИП

1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување
и заштита на магистралните и регионалните патишта
„МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје, се именува Ашим Реџепи.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС
„Злетовица“' – Пробиштип, се именува Шенај Османова.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-4247/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1340.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10 април 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО
РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА СО П.О. СКОПЈЕ
1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско
работење Агро-Берза со П.О. Скопје, се именува Ерхан
Баки.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-4248/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1341.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10 април 2018 година, донесе

Бр. 24-4249/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1342.
Врз основа на член 142 од Законот за заштита на
природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011,
148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014,
146/2015, 39/2016 и 63/2016), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 10 април 2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН
ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД
1. За член на Одборот за контрола на материјалнофинансиското работење на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид, се именува Емин Џумкар.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-4250/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1343.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10 април 2018 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ВОДОСТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ“ – ВЕЛЕС
1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за водостопанство „ЛИСИЧЕ“ – Велес, се именува
Орхан Баров.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-4251/1
10 април 2018 година
Скопје

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

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1344.
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
4 април 2018 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за усвојување на измена
и дополнување на ДУП за УБ.34, за плански период
2015 – 2020, со плански опфат 3.07 ха – општина Тетово, изработена од ДОО „Теплан“ – Тетово со
тех.бр.11/15, донесена од Советот на Општина Тетово
под бр.08-5221/40 од 28.4.2016 година („Службен гласник на Општина Тетово“ бр.38/2016).
2. Се става вон сила Решението за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија донесени
или преземени врз основа на актот означен во точката
1 од оваа одлука.
3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
4. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијативата поднесена од Катица Стефаноска,
Борика Наумовска и Горан Наумовски, сите од Тетово,
застапувани од адвокатот Дијана Мијовиќ, од Скопје,
со Решение У.бр.117/2017 од 14 февруари 2018 година
поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и со закон.
5. Судот на седницата утврди дека Советот на Општина Тетово, на седница одржана на 28.4.2016 година
ја донело оспорената одлука, во која со членот 1 утврдила дека со оваа одлука се усвојува Предлогот за
измена и дополнување на ДУП за УБ 34, за плански период 2015 -2020, со плански опфат 3.07 ха – Општина
Тетово, изработена од ДОО „Теплан“ – Тетово, со

тех.бр.11/15, помеѓу улиците: „Димо Гавровски-Кара,“
ул. „Методи Андонов – Ченто“, булевар „Благоја
Тоска“ и булевар „Илирија“ Општина Тетово.
Во членот 2 е утврдено дека составен дел на оваа
одлука е техничката документација бр.11/15, изработена од ДОО „Теплан“ – Тетово, која не се објавува, а од
која еден примерок се чува во архивата на Општина
Тетово, еден кај органот што го спроведува овој план –
Секторот за урбанизам на Општина Тетово, еден во
надлежниот Државен архив, еден примерок кај Министерството за транспорт и врски, еден примерок кај
Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам,
еден примерок се доставува до Агенцијата за запишување на правата на недвижности – ПЕ Тетово, а седмиот примерок се изложува кај донесувачот на планот
(Општина Тетово) заради достапност на јавноста.
Според членот 3 од Одлуката, Советот на Општината е должен во рок од 30 дена од донесување на планот
да обезбеди картирање на планот на хамер или астролон и картираните подлоги се предаваат на Агенцијата
за катастар на недвижностите на чување и користење
како подлоги за издавање на нумерички податоци.
Согласно членот 4 од Одлуката, донесениот урбанистички план не може да се применува пред да се исполнат условите од член 2 и член 3 на оваа одлука.
Според членот 5, оваа одлука влегува во сила 8-от
ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Тетово“.
6. Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
199/2014) бил објавен на 30.12.2014 година, влегол во
сила на 7.1.2015 година, а согласно членот 135, започнал да се применува од 1 март 2015 година.
Овој закон по донесувањето, имал повеќе измени и
дополнувања објавени во „Службен весник на Република Македонија“ број 199/14,44/15,44/15,193/15,31/16
и 163/16.
Во „Службен весник на Република Македонија“
број 44/2015 од 19.3.2015 година, објавени се истовремено два закони за измена и дополнување на Законот
за просторно и урбанистичко планирање, со измени и
дополнувања на различни законски одредби.
Едниот од овие закони влегол во сила со денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“,односно на 19.3.2015 година, а другиот влегол
во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“ односно
на 27.3.2015 година.
Во Законот кој влегол во сила на 27.3.2015 година,
членот 135 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање бил изменет, со тоа што зборовите: „1 март
2015 година“ се заменети со зборовите: „1 мај 2015 година“.
Оттука, примената на актуелниот Закон за просторно и урбанистичко планирање започнала од 1 мај
2015 година.
Согласно членот 133 од Законот за просторно и урбанистичко планирање,со денот на отпочнување на
примената на овој закон престанува да важи Законот за
просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2005, 137/2007,
91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012, 55/2013,
163/2013 и 42/2014).
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Согласно членот 123 од новиот закон, постапките
за донесување на урбанистичките планови, урбанистичко-плански документации, ахитектонско-урбанистички проекти и проекти за инфраструктура, започнати
до денот на отпочнување на примена на овој закон (1
мај 2015 година) ќе продолжат согласно одредбите на
законот по кој се започнати.
Имајќи го во предвид наведеното, Судот утврди дека постапките за донесување на урбанистички план започнати пред 1-ви мај 2015 година ќе продолжат според законот по кој се започнати односно, во случајов за
конкретниов предмет, по претходно важечкиот Закон
за просторно и урбанистичко планирање („Службен
весник на Република Македонија“ број 51/2005
.....42/2014)
Судот од увидот во списите по предметот утврди
дека во Програмите за изработка на урбанистички планови во Општина Тетово, за 2014 и 2015 година не било предвидено донесување на измена и дополнување
на ДУП за УБ 34.
Советот на Општина Тетово на седница од
29.12.2015 година врз основа на одредби од актуелниот Закон за просторно и урбанистичко планирање
(член 20), ја донел Програмата за изработка на урбанистички планови на Општина Тетово за 2016 година,
каде под точка 34 е предвидено изработка на ДУП за
УБ 34 во Тетово, површина 3.03 ха, со намена домување.
Со оглед дека во Програмите од 2014 и 2015 година
немало планирано изработка на урбанистички план за
УБ 34, пред донесување на Програмата за 2016 година,Градоначалникот на Општина Тетово донел посебно Решение бр.10-1717/3 од 30.4.2015 година, со кое
го уважил барањето на Исмаили Бурим од с. Џепчиште, за отпочнување на постапка за изработка на
ДУП за УБ 34, Општина Тетово, согласно точка „Ѓ“ на
Програмата за изработка на урбанистички планови на
Општина Тетово за 2014 година. Барањето на Исмаили
Бурим до Општината е поднесено на 30.4.2015 година
и на тој датум е донесено наведеното решение.
Имено,поради тоа што во програмите за 2014 и
2015, не било децидно предвидено донесувањето на
предметниот план, градоначалникот со Решението од
30.4.2015 година за отпочнување на постапката, се повикал на општата одредба од точката „Ѓ“ од Програмата за 2014 година според која: „Општината Тетово ќе
нарача да се изработуваат и други урбанистички планови освен горенаведените, доколку изработката на тие
планови е во интерес на Општината Тетово и во интерес на граѓаните на Општина Тетово. Финансирањето
на изработката на планот ќе биде од физички и правни
лица и Буџетот на Општина Тетово“.
Во Решението за отпочнување на постапката по повод барањето на наведеното лице, е наведено дека во
случајов, трошоците за изработка на предметниот план
и постапката на донесување на планот, ја финансира
барателот.
На 30.4.2015 година започнала постапката со поднесување на барањето од лицето Исмаили Бурим и со
донесување на Решението на градоначалникот на Општина Тетово, а од април 2015 година датира и Планската програма за изработка на измена и дополна на
ДУП за УБ 34, Општина Тетово.
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Судот утврди дека во постапката биле применувани
одредбите од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2005 .........42/2014) кој важел во време на
започнување на постапката со оглед на тоа што новиот
закон влегол во примена на 1 мај 2015 година, а поднесеното барање на странката и Решението на градоначалникот датираат од 30 април 2015 година.
Од списите по предметот се гледа дека била извршена Стручна ревизија на измените и дополнувањата
на ДУП за УБ 34, и бил изготвен Извештај Р-06/2015
од 12.6.2015 година од „ПРО-ИНЖЕЊЕРИНГ“ Тетово,
а потоа на тој Извештај е даден одговор од изготвувачот на планот „Теплан“ – Тетово, во јуни 2015 година.
Советот на Општина Тетово, донел Одлука бр.083262/9 од 28.7.2015 година за утврдување на Нацртот
за измена и дополнување на ДУП за УБ 34, Општина
Тетово, за плански период 2015 – 2020, тех.бр.11/15,
површина 3.07 ха.
Од списите во предметот се гледа хронологијата на
актите и дејствијата на спроведената постапка, и тоа:
- Барање на лицето Исмаили Бурим од 30.4.2015 година, за започнување на постапка за донесување на
предметниот план,
- Решение на Градоначалникот на Општината за започнување на постапката, од 30.4.2015 година,
- Планска програма за изработка на измена и дополна на ДУП за УБ 34, од април 2015 година,
- Извештај од Стручна ревизија извршена од „Про
инжењеринг“ – Тетово, од 12.6.2015 година и одговор
од изготвувачот на планот „Теплан“ – Тетово, од јуни
2015 година,
- Одлука на Советот на Општина Тетово за утврдување на Нацрт-планот, бр.08-3262/9 од 28.7.2015 година,
- Решение на градоначалникот на Општина Тетово,
за формирање Комисија за изготвувње на извештај за
спроведена јавна презентација и јавна анкета, бр.101717/12 од 31.8.2015 година,
- Одлука на градоначалникот на Општина Тетово,
за организирање на јавна презентација и јавна анкета
по Нацрт-планот, бр.10-1717/11 од 31.8.2015 година,
- Соопштение на градоначалникот на Општина Тетово, за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Нацрт-планот, бр.10-1717/13 од 31.8.2015 година.
Во постапката не е спорно дека Соопштението за
спроведување на јавна презентација и јавна анкета било објавено во јавни гласила „Нова Македонија„ и
„Коха“, како и на веб- страницата на Општината. Во
Соопштението е наведено дека јавната презентација ќе
се одржи на 7.9.2015 година во 10 часот во Општината
Тетово, а јавната анкета ќе трае во време од 10 работни
дена за период од 3.9.2015 до 17.9.2015 година. Граѓаните ќе можат на анкетни листови да доставуваат
писмени забелешки на нацрт-планот, преку архивата
на Општината.
Од Записникот бр.10-109/2 од 13.1.2016 година, за
спроведена јавна анкета се гледа дека соопштението
било уредно објавено, биле поднесени 20 анкетни листови кои тричлената комисија ги разгледала и се произнела со прифаќање на приговорите од 3 анкетни лис-
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тови, а за останатите со неприфаќање на приговорите,
меѓу кои бил и анкетниот лист на Катица Стефаноска и
Горан Наумовски од Тетово, кои се подносители на
иницијативата пред овој суд.
Од Записникот бр.10-109/3 од 13.1.2016 година за
јавната презентација, се гледа дека тричлената комисија констатирала дека на определениот ден 7.9.2015 година во 10 часот во просториите на Општината Тетово,
не присуствувале заинтересирани странки и немало
писмени или усни забелешки од граѓаните кои биле опфатени во планската документација и правни лица кои
биле уредно поканети.
По спроведената постапка која е погоре наведена,
Општината Тетово, преку својот Сектор за урбанизам,
поднело барање за согласност за донесување на планот,
бр.10-109/8 од 16.2.2016 година до Министерството за
транспорт и врски – Сектор за уредување на просторот
– Скопје.
Министерството за транспорт и врски по повод тоа
барање со свој акт бр.24-2543/2 од 9.3.2016 година, дало произнесување и се произнело со неиздавање на
согласност по предлог-планот кој бил доставен од Општината Тетово и ја вратило документацијата со укажувања наведени во актот.
Од списите се гледа дека пред наведеното барање,
Општината Тетово имала поднесено и претходно барање за согласност бр.10-109/6 од 15.1.2016 година, по
кое не била дадена согласност од надлежното Министерство со акт бр.24-786/2 од 26.1.2016 година и документацијата била вратена со укажувања.
Меѓутоа, според Судот, факт е дека со последниот
акт за неиздавање согласност, од 9.3.2016 година, Министерството не издало согласност, ја вратило документацијата на Општината и изнело забелешки за содржината на планираниот простор, а во однос на спроведуваната постапка од Општината, недвосмислено дало
забелешки од аспект на одредбите на претходно важечкиот Закон за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.51/2005 .............. 42/2014), што укажува дека од целокупната документација, за Министерството не е
спорно дека водената постапка за донесување на предметниот план фактички била со примена на одредбите
од тој закон кој важел во време на започнување на постапката, па оттука и неговото произнесување кое воедно не било во електронска форма било во согласност
со тој закон. Со оглед на тоа, и овој дел од постапката
кој се однесува на произнесување на Министерството
за согласноста по предлог планот, не излегол од рамките на Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Македонија„ бр.
51/2005....42/2014), кој важел во време на започнување
на постапката.
Понатаму од Записникот од 35-та седница на Советот на Општина Тетово одржана на 28.4. 2016 година,
како 23-та точка била Предлог-одлуката за усвојување
на измена и дополнување на ДУП за УБ 34, за плански
опфат 3.07 ха-Општина Тетово и предлогот бил усвоен
со 17 гласа „за„ „6 гласа против“ и ниту еден воздржан.
Врз основа на погоре изнесената фактичка состојба
и хронолошко делување во постапката за донесување
на предметниот план, Советот на Општина Тетово, до-
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нел Одлука бр.08-5221/40 од 28.4.2016 година за усвојување на измената и дополнувањето на ДУП за УБ 34,
за плански период 2015 – 2020, со плански опфат 3.07
ха – Општина Тетово, изработена од ДОО – „Теплан“ –
Тетово, со тех.бр.11/15.
Одлуката била објавена во „Службен гласник на
Општина Тетово“ бр.38/2016 од 9.5.2016 година.
7. Во текот на постапката на Судот, заради утврдување на правната и фактичката состојба, на писмено
барање на Судот во врска со предметот, Министерството за транспорт и врски со свое Известување бр.2411990/2 од 21.12.2017 година, даде одговор дека тоа
Министерство со акт бр.24-2543/2 од 9.3.2016 година
не издало согласност и ја вратило документацијата на
Општината Тетово. Постапката за донесување на предметниот план фактички била водена врз основа на одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“
бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011,
53/2011, 144/2012, 55/2013, 163/2013 и 42/2014), па соодветно на тоа Министерството не го изготвило и доставило на Општината своето произнесување за несогласноста по пат на информатичкиот систем е-урбанизам, како што предвидувал новиот Закон за просторно
и урбанистичко планирање.
8. Судот утврди дека постапката за донесувањето
на предметниот план донесен со оспорената одлука е
водена со примена на одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 51/2005, 137/2007, 91/2009,
124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012, 55/2013 и
163/2013).
Видовите и содржината на плановите, како и постапката за нивно изработување и донесување се уредени
во глава II од Законот за просторно и урбанистичко
планирање како “Планирање на просторот”, во која се
содржани членовите од 7-48 од Законот.
Co членот 7 од овој закон се утврдени видовите
планови кои се донесуваат во зависност од просторот
кој е предмет на планирање и тоа Просторен план на
Република Македонија и урбанистички планови (генерален урбанистички план, детален урбанистички план,
урбанистички план за село и урбанистички план вон
населено место).
Според член 21 став 1 од Законот, на нацртот на
плановите од членот 7 на овој закон се врши стручна
ревизија со која се утврдува дека плановите се изработени во согласност со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.
Според ставот 5 од членот 21 од Законот, забелешките од стручната ревизија се вградуваат во нацртот на
планот, а изработувачот на планот задолжително дава
извештај за постапувањето по забелешките на стручната ревизија, до органот надлежен за донесување на планот. Стручната ревизија и извештајот за постапувањето
по забелешките од стручната ревизија се составен дел
на планот.
Во член 22 став 1 на овој закон се утврдува дека
плановите од членот 7 на овој закон се изработуваат во
две фази, односно како нацрт на план и предлог на
план.
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Со членот 24 на овој закон е определено:
(1) По нацртот на деталниот урбанистички план,
урбанистичкиот план за село и урбанистичкиот план
вон населено место, општината спроведува јавна презентација и јавна анкета.
(2) Организирањето на јавната презентација и јавната анкета по плановите од ставот 1 на овој член, го
врши градоначалникот на општината, по утврдување
на нацртот на планот од страна на советот за кој претходно е добиено мислење од комисијата од членот 17
став 4 на овој закон.
(3) За спроведената јавна презентација и јавна анкета се изработува извештај.
(4) За организирањето на јавна презентација и јавна
анкета општината е должна писмено да ги извести субјектите од членот 29 на овој закон. Јавната анкета трае
најмалку десет работни дена, во кој рок субјектите од
членот 29 на овој закон како и сите заинтересирани физички и правни лица можат да достават забелешки и
предлози по нацртот на планот, на анкетни листови.
Доколку во овој рок субјектите од членот 29 на овој закон не достават забелешки и предлози, ќе се смета дека
немаат забелешки и предлози на планското решение.
(5) 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.
(6) Јавната презентација е стручно презентирање на
планот и се организира во простории и време што ќе го
определи градоначалникот на општината.
(7) Извештај од јавната анкета со образложение за
прифатените и неприфатените забелешки за плановите
од ставот 1 на овој член, изработува стручна комисија
формирана од градоначалникот на општината, која е
составена од три члена, и тоа: носителот на изработка
на планот, одговорно лице од општинската администрација надлежно за урбанистичко планирање и истакнат научен и стручен работник од областа на урбанистичкото планирање.
(8) Извештајот од ставот 6 на овој член е составен
дел на одлуката за донесување на предлогот на планот.
(9) Врз основа на извештајот, комисијата од ставот
6 на овој член е должна писмено да го извести секое
лице кое поднело анкетен лист со образложение за
прифаќање или неприфаќање на неговите забелешки
или предлози.
(10) Доколку комисијата од став 7 на овој член оцени дека нацртот на планот со прифатените забелешки
од јавната анкета претрпел значајни промени (промена
на границата на урбанистичкиот опфат, промени на регулационите линии, промена на намената на земјиштето и промени во поголем обем на други параметри утврдени во планот), градоначалникот на општината за
нацртот на планот со вградени забелешки во планот
повторно спроведува јавна презентација и јавна анкета.
(11) Времето и местото каде што ќе биде изложен
планот и спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета, задолжително се објавува со соопштение
во најмалку две јавни гласила. Соопштението задолжително ги содржи податоците, местоположбата и површината на опфатот на планот.
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Според член 25 став 2 од Законот, на плановите од
член 7 точка 2 на овој закон изработени во форма на
предлог-план согласност дава органот на државната
управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот, со која се потврдува дека постапката
за изработување на предлог планот е спроведена согласно со одредбите на овој закон и прописите донесени
врз основа на овој закон.
Според ставот 3 од членот 25 од Законот, согласноста од ставот 2 на овој член се дава во рок од 15 работни дена од денот на поднесувањето на барањето од
страна на донесувачот на планот. Доколку надлежниот
орган за издавање на согласноста не одговори во наведениот рок, ќе се смета дека согласноста е издадена.
Во ставот 4 на членот 25 од овој закон, се предвидува дека по добивањето на согласноста од ставот 2 на
овој член, планот се доставува до надлежниот орган за
донесување.
Според ставот 5 од наведениот член од Законот,
градоначалникот на општината, општината во Градот
Скопје и Градот Скопје е должен најдоцна 15 дена по
добивањето на согласноста од ставот 2 на овој член да
го достави предлогот на планот до советот на општината, општината во Градот Скопје и Градот Скопје, а
претседателот на советот е должен во рок од 15 дена од
приемот на предлогот на планот да го стави на седница
на советот, а советот е должен да одлучи по истиот на
истата седница.
Според ставот 7 од овој член од Законот, Советот
на општината,општината на градот Скопје и градот
Скопје може да го донесе, односно да не го донесе
предлогот на планот доколку смета дека истиот не е изработен согласно со законските прописи во кој случај е
должен да донесе одлука со образложение за констатираната неправилност поради која предлогот не е донесен.
9. Согласно членот 8 став 1 алинеи 3 и 10 од Уставот, како темелни вредности на уставниот поредок на
Република Македонија се владеењето на правото, кое
во својата суштина ја содржи правната сигурност на
граѓаните во правниот поредок, како и уредувањето и
хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата.
Од наведените одредби од Законот за просторно и
урбанистичко планирање, 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 просторот, точно определувајќи ги
плановите за просторно и урбанистичко планирање,
нивната содржина и постапката за нивно донесување.
Во конкретниот случај, од презентираната фактичка
состојба, утврдена врз основа на доставената писмена
документација, Судот утврди дека доносителот на оспорениот акт ги спровел фазите во постапката за донесувањето на предметниот детален урбанистички план,
согласно одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање, меѓутоа, предметниот план со оспорената одлука го донел, спротивно на одредбите од

Стр. 10 - Бр. 70

19 април 2018

членот 25 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање. Ова поради тоа што надлежното министерство се произнело со неиздавање на согласност на
предлог планот и оспорената одлука е донесена без
согласност, кое прашање во постапката е уредено со
одредбите од членот 25 од Законот.
Имајќи ја во предвид изнесената норма од Уставот
како и погоре изнесената фактичка и правна состојба,
Судот утврди дека оспорената одлука не е во согласност со член 8 став 1 алинеи 3 и 10 од Уставот и со
членот 25 од Законот за просторното и урбанистичко
планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2005, 137/2007, 91/2009, 125/2010, 18/2011,
144/2012, 55/2013, 163/2013 и 42/2014), поради фактот
што за донесување на планот не е издадена согласност
од надлежниот орган од причини што биле утврдени
недостатоци и забелешки во врска со планираниот
простор на предметниот план.
10. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како
во точките 1 и 2 од оваа одлука.
11. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер Ајдари,Елена Гошева, Јован Јосифовски, д-р Осман
Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.
У. бр. 117/2017
4 април 2018 година
Скопје

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

1345.
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 4 април 2018 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВААТ член 3 точка 28-а во делот:
„наменето за извоз“, член 16-а став 1 во делот: „наменето за извоз“, член 17 ставови 2 и 3 во деловите „наменето за извоз“, член 18 став 1 во делот: „наменето за
извоз“ и член 19 став 1 во делот: „наменето за извоз“
од Законот за виното („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 50/2010, 53/2011, 6/2012, 23/2013,
106/2013, 188/2013, 149/2015, 39/2016 и 172/2016).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијативата на Надица Андова, адвокат од Кавадарци, со Решение У. бр. 174/2016 од 24 јануари 2018
година поведе постапка за оценување на уставноста на
одредбите од Законот означени во точката 1 од оваа
одлука, бидејќи основано се постави прашањето за
нивната согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека во член 3 точка
28-а од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 53/2011, 6/2012, 23/2013,
106/2013, 188/2013, 149/2015, 39/2016 и 172/2016) е
предвидено дека трговец со винско грозје е правно или
физичко лице кое врши откуп на винско грозје наменeто за извоз.
Според членот 16-а став 1 од Законот, откуп на винско грозје за производство на вино може да вршат производители на вино и трговци со винско грозје наменето за извоз (во натамошниот текст: откупувачи).
Според член 17 став 2 од Законот за виното, трговците со винско грозје наменето за извоз и производителите на вино се должни во моментот на откупот на
винското грозје за производство на вино да ги измерат
шеќерните единици на грозјето и на производителите
на грозје да им издадат потврда за количината на откупено грозје и шеќерните единици на грозјето за секоја
сорта на винско грозје поединечно. Согласно ставот 3
на истиот член, трговците со винско грозје наменето за
извоз и производителите на вино се должни најдоцна
до почетокот на винската година да објават цена по
шеќерна единица за секоја сорта на винско грозје поединечно по која ќе откупуваат винско грозје за производство на вино.
Според член 18 став 1 од Законот за виното, доколку производителот на грозје се сомнева во резултатите
од мерењето на шеќерните единици од страна на трговците со винско грозје наменето за извоз и производителите на вино во моментот на откупот, производителот
на грозје има право да бара проверка на тие резултати.
Според член 19 став 1 од Законот за виното, трговците со винско грозје наменето за извоз и производителите на вино ги пријавуваат количините на купено и
продадено грозје од последната берба најдоцна до 30
ноември во подрачните единици на Министерството.
5. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 7 од Уставот,
владеењето на правото и слободата на пазарот и претприемништвото се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.
Согласно член 51 од Уставот, 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.
Со членот 55 од Уставот се гарантира слободата на
пазарот и претприемништвото. Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот
и презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот. Слободата на пазарот и претприемништвото можат да се ограничат со закон единствено заради одбраната на Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или здравјето на луѓето.
Согласно член 1 од Законот за виното („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 53/2011,
6/2012, 23/2013, 106/2013, 188/2013, 149/2015, 39/2016
и 172/2016), со овој закон се уредуваат планирањето и
управувањето со производствениот потенцијал за производство на винско грозје, производството на вино,
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пазарот и прометот со вино, класификацијата на вината, производството, означувањето и заштитата на вината со географски назив и описот, означувањето и
заштитата на виното, како и здружувањето на производители на вино.
Целите на Законот се утврдени во членот 2, според
кој тоа се заштита на интересите на производителите
на винско грозје и вино и потрошувачите на вино, подобрување на квалитетот на виното и другите производи од винско грозје и добро функционирање на внатрешниот и надворешниот пазар на винско грозје и
вино.
Оспорените измени на Законот за виното се усвоени во 2016 година со Законот за изменување и дополнување на Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 172/2016) и според образложението на Предлог-законот, тие се направени со цел
да се доуредат меѓусебните односи на производителите
на винското грозје, трговците со винско грозје и производителите на вино од аспект на откупот на винско
грозје за производство на вино, како и периодот, роковите и начинот на исплата на откупеното винско грозје.
Со оспорената одредба од член 3 точка 28-а е утврдена дефиницијата на трговец со винско грозје, под
што се подразбира правно или физичко лице кое врши
откуп на винско грозје наменето за извоз. Со оспорената одредба од членот 16-а е утврдено дека откуп на
винско грозје за производство на вино може да вршат
производители на вино и трговци со винско грозје наменето за извоз.
Пред оваа измена на Законот за виното не постоело
вакво ограничување поврзано со околноста дали откупеното грозје е наменето за домашниот пазар или за извоз. Од содржината на оспорената одредба произлегува
дека откуп на винско грозје за производство на вино
можат да вршат само производители на вино и трговци
со винско грозје наменето за извоз, а не и оние кои откупуваат грозје наменето за домашниот пазар. Оттука,
оние физички и правни лица кои откупувале вино наменето за домашниот пазар пред оваа измена на Законот за виното, веќе не може да се јават како откупувачи, бидејќи тие според точка 28-а на членот 3 од Законот, не се сметаат за трговци со винско грозје.
Со оваа измена на Законот за виното, производителите на вино и трговците со винско грозје наменето за
извоз се ставени во поповолна положба во однос на
производителите и трговците со винско грозје наменето за домашниот пазар кои со оглед на тоа што не се
сметаат за трговци, не смеат да се занимаваат со откуп
на винско грозје.
Од Предлог-законот и образложението, како и од
одговорот на Владата на Република Македонија, не може да се утврдат кои се причините и целите поради кои
оваа категорија на откупувачи се изземени од дефиницијата на „трговец со винско грозје“, односно од кои
причини и тие не можат да се занимаваат со откуп на
винско грозје.
Согласно досегашната уставно-судска практика на
овој суд, гарантираната слобода на пазарот и претприемништвото е една од темелните вредности на уставниот поредок на Републиката, која отвара широки мож-
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ности за заживување на стопанството и приватната
иницијатива во сите области на стопанскиот систем.
Меѓутоа слободата на пазарот и претприемништвото
не може да се сфати како работа само на субјектите на
пазарот, бидејќи и државата како гарант на оваа слобода има значајна улога како регулатор на економските
текови во стопанството.
Принципот на еднаквост на пазарните субјекти
претпоставува еднаква правна положба на субјектите
во вршењето на својата дејност. Имено еднаквоста треба и мора да постои меѓу оние субјекти кои вршат
идентична или комплементарна дејност. Во овој контекст државата е должна да презема определени мерки
со цел да се спречи монополска положба и монополско
однесување на пазарот, заштитувајќи ги на тој начин
правилата на пазарот и конкуренцијата од една страна,
и обезбедување еднакви можности за сите субјекти да
вршат определена дејност од друга страна.
Од анализата на содржината на оспорените одредби, според Судот, произлегува дека одредбите од
член 3 точка 28-а во делот: „наменето за извоз“ и член
16-а став 1 во делот „наменето за извоз“ од Законот за
виното, не обезбедуваат еднакви услови за субјектите
за вршење на дејноста трговија, односно откуп на винско грозје, со оглед на тоа што оваа дејност може да ја
вршат само производители на вино и трговци со винско грозје наменето за извоз, додека пак откупувачите
на винско грозје наменето за домашниот пазар, по измената на Законот за виното, се целосно изземени од
можноста да ја вршат оваа дејност.
Неспорно е дека државата има право да ги уредува
условите за вршење на определена дејност, но притоа
таа мора да води сметка за обезбедување на еднаквите
можности на пазарните субјекти. Доколку државата сака да го поттикне развојот на определени дејности, таа
има право тоа да го прави преку воведување на стимулативни мерки спрема вршителите на тие дејности, но
не и со целосно изземање на одделни субјекти од можноста да вршат определена дејност.
Уставниот суд во својата уставно-судска практика
во однос на членот 55 од Уставот (слобода на пазарот и
претприемништвото) повеќе пати укажувал дека еднаквоста треба и мора да постои меѓу оние субјекти кои
вршат идентична или комплементарна дејност (Одлука
У.бр.94/2010, Решение У.бр.252/2010 и др.). Од содржината на оспорените одредби од Законот за виното
произлегува дека тоа не е случај, бидејќи откупувачите
на грозје, односно трговците со винско грозје се ставени во различна положба во зависност од тоа дали грозјето е наменето за извоз или пак за пласман на домашниот пазар. Во отсуство на образложение за причините
за воведување на овие измени на Законот за виното,
Судот оцени дека за различниот третман на трговците
со винско грозје наменето за извоз и оние кои откупуваат грозје за домашниот пазар не постои објективно и
разумно оправдување, особено поради тоа што таквиот
различен третман за откупувачите на грозје наменето
за домашниот пазар, нема за последица само ограничување, туку значи целосно изземање и неможност за
вршење на дејноста откуп на грозје.
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Врз основа на наведеното, Судот смета дека со изземањето на физичките и правните лица кои вршат откуп на винско грозје наменето за домашниот пазар од
дефиницијата на трговец со винско грозје и со неможноста тие да вршат откуп на винско грозје е нарушена
слободата на пазарот и претприемништвото и не е
обезбедена еднаква правна положба на субјектите на
пазарот, поради што Судот оцени дека оспорените одредби од член 3 точка 28-а во делот „наменето за извоз“, член 16-а став 1 во делот: „наменето за извоз“,
член 17 ставови 2 и 3 во деловите „наменето за извоз“,
член 18 став 1 во делот: „наменето за извоз“ и член 19
став 1 во делот: „наменето за извоз“ од Законот за виното не се во согласност со член 8 став 1 алинеја 7 и
член 55 од Уставот на Република Македонија.
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7. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во
точката 1 на оваа одлука.
8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Јован
Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир
Стојаноски.
У. бр. 174/2016
4 април 2018 година
Скопје
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