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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

 
751. 

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за државјан-

ство на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.67/92, 8/2004, 98/2008, 

158/2011 и 55/2016), а во врска со член 2 и 3 од Одлу-

ката за образување Посебна комисија за утврдување 

условот - владеење со македонскиот јазик за стекнува-

ње на државјанство на Република Македонија бр. 17-

3093/1 од 1 ноември 1993 година, Владата на Републи-

ка Северна Македонија на седницата одржана на 23 

февруари 2021 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-

СЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНО-

ВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА 

КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВОТ – ВЛА-

ДЕЕЊЕ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ЗА СТЕК-

НУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Од должноста претседател, членови и заменици 

членови на Посебната комисија за утврдување условот 

– владеење со македонскиот јазик за стекнување на 

државјанство на Република Северна Македонија, се 

разрешуваат: 

а) од претседател: 

-  Снежана Маркова –Пендовски  

б) од членови: 

- Назухтере Сулемани и  

- Габриела Пачовска   

в) од заменици членови  

- Лутфи Акики и 

-  Арсим Асани. 

2. За претседател, заменик претседател, членови и 

заменици членови на Посебната комисија за утврдува-

ње условот – владеење со македонскиот јазик за стек-

нување на државјанство на Република Северна Маке-

донија, се именуваат: 

а) за претседател:  

- Назухтере Сулемани 

б) за заменик претседател:  

- Славица Тодорова 

в) за членови: 

- Венцо Атанасов и 

- Бљерта Камбери Таипи   

г) за заменици членови:  

- Сали Сали и 

- Даниел Јосифовски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“.  

 

Број 14 -2729/1 Прв заменик на Претседателот 

23 февруари 2021 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Артан Груби, с.р. 

752. 
Врз основа на член 144 од Законот за заштита и 

спасување („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010,  18/2011, 

41/2014, 129/2015, 71/2016, 106/2016 и 83/2018) и член 

36 став 6 од Законот за Владата на Република Македо-

нија („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, 196/2015, 

140/2018 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Север-

на Македонија на седницата одржана на 23 февруари 

2021 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И 

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА И 

УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА 

ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

 

1. За претседател, секретар и членови на Комисија-

та за проценка и утврдување на висината на штетата од 

елементарни непогоди се именуваат: 

а) за претседател:  

- Дритан Рамадани од Министерство за земјодел-

ство, шумарство и водостопанство 

б) за секретар:  

-  Бојан Атанасовски од Кабинетот на ЗПВРСМ за-

должен за економски прашања, координација со еко-

номските ресори и инвестиции 

в) за членови:  

- Татјана Трајковска од Министерство за финансии 

- Билент Мустафоски од Министерство за финан-

сии 

- Благица Трошанска од Министерство за одбрана 

- Рахим Амдиу од Министерство за економија 

- Илбер Мирта  од Министерството за животна сре-

дина и просторно планирање 

- Раде Балабаноски од Управата за хидрометеоро-

лошки работи 

- проф. д-р Јулијана Бојаџиева  од Институт за зем-

јоделско инжинерство и инжинерска сеизмологија 

- Силвана Трбогазова од Државен инспекторат за 

земјоделство 

- Снежана Мешкова од Министерството за тран-

спорт и врски 

- Бејназ Арифи од Државен комунален инспекторат 

- Асим Селмани од Дирекција за заштита и спасу-

вање 

- Драги Тарчуговски од Центар за управување со 

кризи   

- Драган Аксентиев од Биро за судски вештачења 

- Здравко Трповски од Триглав Осигурување  

- Дејан Ордевски од Сава Осигурување. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

Број 14 -2730/1 Прв заменик на Претседателот 

23 февруари 2021 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Артан Груби, с.р. 
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753. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за стоков-

ните резерви („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 84/2008, 77/2009, 24/2011, 43/2014 и 83/2018) 
и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 
196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата одржана на 23 
февруари 2021 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. 
ЗАМЕНИК - ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 
 

1. Од должноста вршител на должноста заменик - 
директор на Агенцијата за стоковни резерви се разре-
шува Кети Смилевска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Број 14 -2731/1 Прв заменик на Претседателот 

23 февруари 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Артан Груби, с.р. 
__________ 

754. 
Врз основа на член 9 став 2 и член 10 од Законот за 

државниот испитен центар („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 142/2008, 148/2009, 41/2014, 
55/2016, 142/2016 и 64/2018) и член 36 став 6 од Зако-
нот 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, 196/2015, 140/2018 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.98/2019), Владата на Република Северна Македони-
ја на седницата одржана на 23 февруари 2021 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
ДИРЕКТОР НА  ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН  ЦЕНТАР 

 
1. Од должноста заменик директор на Државниот 

испитен центар се разрешува Ванчо Петрушевски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Број 14 -2732/1 Прв заменик на Претседателот 

23 февруари 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Артан Груби, с.р. 
__________ 

755. 
Врз основа на член 9 став 2 и член 10 од Законот за 

државниот испитен центар („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 142/2008, 148/2009, 41/2014, 
55/2016, 142/2016 и 64/2018) и член 36 став 6 од Зако-
нот 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, 196/2015, 140/2018 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.98/2019), Владата на Република Северна Македони-
ја на седницата одржана на 23 февруари 2021 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖ-
НОСТА ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР  НА  ДРЖАВНИОТ 

ИСПИТЕН ЦЕНТАР 
 
1. За вршител на должноста заменик директор на 

Државниот испитен центар се именува Дритан Имери. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Број 14 -2734/1 Прв заменик на Претседателот 

23 февруари 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Артан Груби, с.р. 
__________ 

756. 
Врз основа на член 7 и член 8 од Законот за основа-

ње на Македонска академска истражувачка мрежа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
124/2010, 47/2011, 41/2014 и 11/2018) 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, 196/2015, 
140/2018 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Север-
на Македонија на седницата одржана на 23 февруари 
2021 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ  
ОДБОР НА   МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМСКА  

ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА (МАРНЕТ) 
 
1. Кети Костовска се именува за член на Управниот 

одбор на Македонската академска истражувачка мрежа 
(МАРнет), на предлог на министерот за образование и 
наука. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Број 14 -2735/1 Прв заменик на Претседателот 

23 февруари 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Артан Груби, с.р. 
__________ 

757. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија “ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019) и 
член 1 и член 3 од Одлуката за формирање на Совет за 
соработка со и развој на граѓанскиот сектор (,,Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 98/2016 и 
164/2017 и ,,Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.97/2019), Владата на Република Север-
на Македонија на седницата одржана на 23 февруари 
2021 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА 
СОРАБОТКА СО И  РАЗВОЈ   НА ГРАЃАНСКИОТ 

СЕКТОР 
 
1. Од должноста членови на Советот за соработка 

со и развој на граѓанскиот сектор од редот на вработе-
ните во органите на државната управа се разрешуваат: 

- Софија Кузмановска,  
- Атула Касуми,  
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- Сафет Незири,  
- Виктор Митевски,  
- Хајрие Сопи,  
- Валентина Шаурек и  
- Никица Бачовски.  
2. За членови на Советот за соработка со и развој на 

граѓанскиот сектор, од редот на вработените во органи-
те на државната управа, се назначуваат: 

- Елизабета Тодорова претставник од Министер-
ството за економија,  

- Санела Хаџибулиќ претставник од Министерство-
то за политички систем и односи меѓу заедниците, 

- Билјана Трајковска претставник од Министерство-
то за образование и наука, 

- Розика Бојаџиева, претставник од Министерството 
за финансии,  

- Љуљзим Селмани претставник од Министерство-
то за култура,  

- Мира Димишковска претставник од Министер-
ството за правда и  

- Аднан Селмани претставник од Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија.“  

 
Број 14 -2737/1 Прв заменик на Претседателот 

23 февруари 2021 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Артан Груби, с.р. 
 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
758. 

Уставниот суд на Република Северна Македонија, 
врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Ре-
публика Северна Македонија и членот 70 од Деловни-
кот на Уставниот суд на Република Северна Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.202/2019 и 256/2020), на седницата од-
ржана на 24 февруари 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ член 247 став 2 и член 254 став 

2 од Законот за семејството („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 80/1992, 9/1996, 38/2004, 
33/2006, 84/2008, 67/2010, 156/2010, 39/2012, 44/2012, 
38/2014,115/2014, 104/2015 и 150/2015).  

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Северна Македо-
нија, по повод иницијативата поднесена од адвокатот 
Александар Ристески од Скопје, со Решение 
У.бр.29/2020 од 3 декември 2020 година, поведе поста-
пка за оценување на уставноста на член 247 став 2 и 
член 254 став 2 од Законот за семејството („Службен 
весник на Република Македонија“ број 80/1992, 9/1996, 
38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010, 156/2010, 39/2012, 
44/2012, 38/2014,115/2014, 104/2015 и 150/2015), затоа 
што основано се постави прашањето за нивната соглас-
ност со Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека според член 247 
став 2 од Законот за семејството, за недоаѓање на на-
редните рочишта ќе се применат одредбите за мирува-
ње на постапката согласно со Законот за парничната 
постапка. 

Според член 254 став 2 од истиот закон, за недоаѓа-
ње на странките на наредните рочишта ќе се примену-
ваат одредбите од Законот за парничната постапка за 
мирување на постапката. 

5. Според член 8 став 1 алинеjа 3 од Уставот на Ре-
публика Северна Македонија, владеењето на правото е 
темелна вредност на уставниот поредок на Република 
Северна Македонија. 

Според членот 51 од Уставот, во Република Север-
на Македонија законите мораат да бидат во согласност 
со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со за-
кон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Согласно член 110 алинеја 1 од Уставот, Уставниот 
суд на Република Северна Македонија одлучува за сог-
ласноста на законите со Уставот.  

Со Законот за семејството („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 80/1992, 9/1996, 38/2004, 
33/2006, 84/2008, 67/2010, 156/2010, 39/2012, 44/2012, 
38/2014, 115/2014, 104/2015 и 150/2015), се уредуваат: 
бракот и семејството, односите во бракот и семеј-
ството, одредени облици на посебна заштита на семеј-
ството, семејното насилство, посвојувањето, старател-
ството, издржувањето, како и постапката пред судот во 
брачните и семејните спорови и постапката за изреку-
вање на привремена мерка за заштита од семејно на-
силство. 

Во ОСМИОТ ДЕЛ од Законот, кој носи наслов: 
СУДСКИ ПОСТАПКИ, во делот I. ЗАЕДНИЧКИ ОД-
РЕДБИ, во членот 222 е пропишано:  

„Во постапките во кои судот одлучува во брачните, 
семејните и други спорови од овој закон како и за на-
силството во бракот и семејството се применуваат од-
редбите на Законот за парничната постапка и Законот 
за извршување, ако со овој закон не е поинаку опреде-
лено.“ 

Во делот II. ПОСТАПКА ВО БРАЧНИ СПОРОВИ, 
се систематизирани оспорените членови 247 и 254 од 
Законот.  

Според членот 247:  
„ Во поканата за рочиште за главна расправа ќе се 

наведе дека за тужителот ќе настанат последици од 
член 254 на овој закон ако не дојде на првото рочиште 
за главна расправа.  

За недоаѓање на наредните рочишта ќе се применат 
одредбите за мирување на постапката согласно со За-
конот за парничната постапка. “ 

Според членот 254:  
„Ако тужителот, односно неговиот полномошник 

не дојде на првото рочиште за главната расправа, ќе се 
смета дека тужбата за развод на брак е повлечена.  

За недоаѓање на странките на наредните рочишта ќе 
се применуваат одредбите од Законот за парничната 
постапка за мирување на постапката.“ 

Од анализата на наведените законски одредби про-
излегува дека законодавецот, во Законот за семеј-
ството, при пропишувањето на постапките во брачните 
спорови, упатил да се применуваат одредбите од Зако-
нот за парнична постапка и Законот за извршување, 
ако со овој закон не е поинаку определено. Во таа 
смисла, пропишал дека за недоаѓање на странките на 
наредните рочишта (по првото рочиште за главна рас-
права), ќе се применуваат одредбите од Законот за пар-
ничната постапка за мирување на постапката. 

Меѓутоа, од анализата на одредбите на Законот за 
парничната постапка („Службен весник на Република 
Македонија" број 79/2005, 110/2008, 83/2009, 116/2010 
и 124/2015 ), којшто е во важност во време на поднесу-
вање на иницијативата, произлегува дека во овој закон 
нема одредби со кои се уредува мирување на поста-
пката.  
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Институтот „мирување на постапката“ постоел во 
1992 година, кога бил донесен основниот текст на За-
конот за семејството, и тој институт бил уреден со За-
конот за процесната постапка („Службен лист на 
СФРЈ” бр. 4/1977, 36/1977, 36/1980, 69/1982, 58/1984, 
74/1987, 57/1989, 20/1990, 27/1990 и 35/1991), којшто 
согласно членот 5 од Уставниот закон за спроведување 
на Уставот на Република Македонија („Службен вес-
ник” бр. 52/1991), се применуваше како републички за-
кон. Понатаму, институтот „мирување на постапката“ 
продолжил да постои и со Законот за парничната по-
стапка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.33/1998 и 44/2002), со чие донесување престанал да 
важи Законот за процесната постапка. 

Но, сега важечкиот Закон за парничната постапка, 
којшто започнал да се применува од 29.12.2005 година, 
од кога престанал да важи Законот за парничната по-
стапка („Службен весник на Република Македонија" 
број 33/98 и 44/2002), нема одредби за мирување на по-
стапката. 

Имајќи го предвид наведеното, произлегува дека 
оспорените одредби од Законот за семејството, во де-
лот на постапките во брачните спорови, упатуваат на 
примена на одредби од Законот за парничната постапка 
коишто не постојат во правниот поредок. 

Владеењето на правото како темелна вредност на 
уставниот поредок на Република Северна Македонија, 
утврдена во член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, подраз-
бира дека во правниот поредок треба да егзистираат са-
мо јасни, прецизни и недвосмислени норми. Во случај 
кога тие во себе содржат некакво повикување, упатува-
ње на друга норма, таа неминовно мора да е дел од 
правниот поредок за да таквото уредување претставува 
една логична, правно-функционална целина.  

Тоа не е случај со оспорените член 247 став 2 и 
член 254 став 2 од Законот за семејството, затоа што 
истите упатуваат на примена на одредби од Законот за 
парничната постапка коишто не постојат во правниот 
поредок, што доведува до правна несигурност, нејасно-
тии и забуна во практикувањето на правото на субјек-
тите кои се засегнати со конкретната правна проблема-
тика. 

Во таа смисла, и Владата на Република Северна 
Македонија, во своето мислење доставено до Уставни-
от суд по однос на наводите од иницијативата (акт бр. 
44.6-2629/1 од 14 април 2020 година), укажува дека 
разгледувајќи ги правните аргументи истакнати во 
иницијативата, во следните измени на Законот за семеј-
ство ќе предложи да се изврши усогласување на посеб-
ната парнична постапка во брачните спорови со Зако-
нот за парничната постапка. 

Тргнувајќи од наведеното, Судот оцени дека член 
247 став 2 и член 254 став 2 од Законот за семејството 
не се во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уста-
вот. 

6. Имајќи го предвид наведеното, Судот одлучи ка-
ко во точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Насер Ај-
дари, Елена Гошева, Никола Ивановски, Јован Јоси-
фовски, д-р Осман Кадриу, Добрила Кацарска, д-р Дар-
ко Костадиновски и Вангелина Маркудова. 

 
У. бр. 29/2020 Претседател 

 24 февруари 2021 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Сали Мурати, с.р. 

759. 
Уставниот суд на Република Северна Македонија, 

врз основа на членот 110 од Уставот на Република Се-
верна Македонија и членот 71 од Деловникот на Устав-
ниот суд на Република Северна Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.202/2019 и 256/2020), на седницата одржана на 24 
февруари 2021 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ членовите 9 и 10 од Правилни-

кот за начинот на службено оценување на активниот 
воен персонал, активниот резервен персонал и за офи-
церите, односно подофицерите и војниците во резерв-
ниот состав на Армијата на Република Македонија, на-
чинот на водење на евиденција потребна за службено 
оценување и видовите на обрасците на оценувачкиот 
лист („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.170/2011), бр.01-5880/2 од 18.11.2011 година, доне-
сен од министерот за одбрана.  

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Северна Македо-
нија, по повод иницијативата на Борко Симоски од 
Скопје и по сопствена иницијатива, со Решение 
У.бр.179/2020 од 16 декември 2020 година поведе по-
стапка за оценување на уставноста и законитоста на 
членовите 9 и 10 од Правилникот за начинот на служ-
бено оценување на активниот воен персонал, активни-
от резервен персонал и за офицерите, односно подофи-
церите и војниците во резервниот состав на Армијата 
на Република Македонија, начинот на водење на еви-
денција потребна за службено оценување и видовите 
на обрасците на оценувачкиот лист („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.170/2011), затоа што ос-
новано се постави прашањето за согласноста на оспо-
рените членови од Правилникот со член 8 алинеја 3 и 
членот 51 од Уставот и со член 52 став 3 од Законот за 
служба во Армијата на Република Северна Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека, согласно член 9 
став 1 од Правилникот, оценувањето на воениот персо-
нал се врши со бројчана и со описна оценка. Бројчана-
та оценка на воениот персонал се дава според елемен-
тите од членот 7 од овој правилник, и тоа со оценка од 
еден до пет. (став 2). Со описната оценка се дообјасну-
ваат бројчаните оценки, постигнатите резултати и осо-
бини кои не можат да се прикажат со бројчаната оцен-
ка (став 3). Описната оценка се дава детално според на-
соките дадени во оценувачкиот лист (став 4). Од зби-
рот на бројчаните оценки од елементите со аритме-
тичка средина, се добива заклучна оценка за критериу-
мот, а од збирот на оценките од критериумите за оце-
нување се добива заклучна бројчана оценка за оценува-
ниот со две децимали (став 5). 

Согласно членот 10 од Правилникот, степенот на 
заклучната описна оценка се утврдува според вреднос-
тите на просечната бројчана оценка и тоа: ако просеч-
ната оценка е од 4,51 до 5,00 – заклучниот степен на 
описната оценка е „ОСОБЕНО СЕ ИСТАКНУВА“; ако 
просечната оценка е од 34,51 до 4,50 – заклучниот сте-
пен на описната оценка е „СЕ ИСТАКНУВА“; ако про-
сечната оценка е од 2,51 до 3,50 – заклучниот степен на 
описната оценка е „ДОБАР“; ако просечната оценка е 
од 2,00 до 2,50 – заклучниот степен на описната оценка 
е „ЗАДОВОЛУВА“ и ако просечната оценка е под 2,00 
– заклучниот степен на описната оценка е „НЕ ЗАДО-
ВОЛУВА“. 
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5. Основните слободи и права на човекот и граѓани-
нот признати во меѓународното право и утврдени со 
Уставот и владеењето на правото се темелни вредности 
на уставниот поредок на Република Северна Македо-
нија утврдени во член 8 алинеи 1 и 3 од Уставот. 

Во Република Северна Македонија законите мораат 
да бидат во согласност со Уставот, а сите други пропи-
си со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почиту-
ва Уставот и законите (членот 51 од Уставот). 

Според членот 95 од Уставот, државната управа ја 
сочинуваат министерства и други органи на управата и 
организации утврдени со закон, а организацијата и ра-
ботата на органите на државната управа се уредуваат 
со закон. Органите на државната управа, согласно чле-
нот 96 од Уставот, работите од својата надлежност ги 
вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и 
законите. 

Според член 55 став 1 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа министерот 
донесува правилници, наредби, упатства, планови, 
програми, решенија и други видови акти за извршува-
ње на законите и други прописи, кога за тоа е овластен 
со закон.  

Со член 56 став 1 од истиот закон е определено де-
ка со правилник се утврдуваат и се разработуваат од-
делни одредби на законите и други прописи заради 
нивно извршување, а според член 61 став 1 од Законот, 
со актите кои ги донесува министерот не може за гра-
ѓаните и другите правни лица да се утврдуваат права и 
обврски, ниту да се пропишува надлежност на други 
органи.  

Според член 110 алинеја 2 од Уставот, Уставниот 
суд одлучува за согласноста на другите прописи и на 
колективните договори со Уставот и со законите. 

Со Законот за служба во Армијата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 
29/2014, 33/2015, 193/2015, 193/2015, 71/2016 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.101/2019, 275/2019 и 14/2020) се уредуваат статусот, 
правата, обврските, должностите и одговорностите на 
персоналот на служба во Армијата на Република Се-
верна Македонија (во натамошниот текст: Армијата), 
како и системот на плати и надоместоци на плати и 
други прашања во врска со службата во Армијата. 

Службата во Армијата ја врши воен и цивилен пер-
сонал. Воен персонал, во согласност со членот 3 овој 
закон, е:  

а) активен воен персонал 
- воен старешина-офицер и подофицер и 
- професионален војник; 
б) воен персонал на стручно оспособување, однос-

но обука 
- војник на доброволно служење на воениот рок, 
- лице на стручно оспособување и усовршување за 

офицер, односно подофицер и 
- питомец на Воената академија и 
в) припадници на резервните сили поставени на 

должност согласно со актот за формација на Армијата 
и тоа: 

- припадници на активната резерва и 
- припадници на општата резерва. 
Во главата VII од Законот, под наслов „Службено 

оценување“ се определува начинот на оценувањето на 
воениот и цивилниот персонал во Армијата на Репуб-
лика Северна Македонија.  

Според член 48 став 1 од Законот, службеното оцену-
вање на воениот персонал се врши поради утврдување на 
нивниот успех во службата, одлучување за унапредување, 
поставување и други односи во службата. Со член 49 став 
1 од Законот е предвидено дека војник на доброволно 
служење на воениот рок се оценува по завршување на ос-
новната обука, во последниот месец пред завршување на 
доброволното служење на воениот рок. 

Во член 50 став 1 од Законот e предвидено дека пи-
томец на Воената академија, освен во оценувањето по 
наставните предмети, се оценува и како воен персонал 
на крајот на секоја учебна година. Според ставот 2 од 
овој член, лице на стручно оспособување и усовршува-
ње за офицер, односно подофицер, се оценува на крајот 
на стручното оспособување и усовршување. 

Согласно член 51 став 1 од Законот, активниот воен 
персонал се оценува на секои 12 месеци. Според ставот 2 
на овој член, по исклучок од ставот (1) на овој член, ак-
тивниот воен персонал се оценува за период помал од 12 
месеци, но не помалку од шест месеци во случај ако: 

- активниот воен персонал кој се оценува биде по-
ставен на друга должност, 

- дојде до промена на старешината кој е овластен да 
го врши оценувањето или 

- во последното оценување бил оценет со оцена “не 
задоволува” по најмалку еден критериум од членот 52 
став (1) на овој закон.  

Во член 52 став 1 од Законот е пропишано дека оце-
нувањето на активниот воен персонал се врши врз ос-
нова на податоците кои се однесуваат на следниве кри-
териуми: 

- стручно знаење, 
- професионална ефикасност, 
- командување и раководење, 
- резултати од работата и 
- физичка подготвеност. 
Податоците од ставот (1) на овој член се внесуваат 

на образец чија форма и содржина ја пропишува ми-
нистерот за одбрана (став 2). 

Во ставот 3 е уредено дека податоците се оценуваат 
поединечно, описно со следниве степени: “особено се 
истакнува”, “се истакнува”, “добар”, “задоволува” и 
“не задоволува”. 

Активната резерва се оценува за период од 12 месеци, 
но не помалку од шест месеци, според критериумите за 
оценување на активниот воен персонал (став 4). 

Oттука, произлегува дека Законот предвидува ист 
начин и период на оценување на активната резерва ка-
ко и на активниот воен персонал.  

Понатаму, според член 55 став 1 од Законот, офи-
цер, односно подофицер и војник од активната ре-
зерва се оценува по завршување на обука која траела 
најмалку пет дена или на воена вежба, а согласно 
ставот 2, оценувањето се врши врз основа на пока-
жаните резултати на вежбата, односно обуката, спо-
собноста за вршење на должноста, дисциплината, ра-
ботните и карактерни особини и физичката подгот-
веност на лицето. 

Начинот на службеното оценување на активниот 
воен персонал, активната резерва и за офицерите, од-
носно подофицерите и војниците во резервниот состав 
на Армијата, начинот на водење на евиденција потреб-
на за службено оценување и видовите на обрасците на 
оценувачкиот лист, согласно членот 56 од Законот поб-
лиску ги пропишува министерот за одбрана. 

Според член 57 став 1 од Законот, цивилниот пер-
сонал на служба во Армијата се оценува на секои 12 
месеци по истекот на календарската година, а согласно 
ставот 2, оценувањето на цивилниот персонал се врши 
врз основа на податоците кои се однесуваат на следни-
ве критериуми: 
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- стручното знаење, 
- професионалната ефикасност и 
- резултатите од работата. 
Од изнесеното произлегува во Законот се предвиде-

ни посебни начини и периоди на оценување на различ-
ните категории воен и друг персонал во служба на Ар-
мијата. 

Согласно член 218 став 1 од Законот, работниот од-
нос во Министерството за одбрана на активниот воен и 
цивилен персонал му престанува, покрај другото и до-
колку при оценувањето двапати едноподруго биде оце-
нет со оценка „еден“ за најмалку еден критериум за 
оценување – со денот на конечноста на решението за 
престанок на работниот однос (точка 3). 

Врз основа на членот 56, а во врска со член 52 став 
2 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија, на 18.11.2011 година, министерот за одбрана 
го донел Правилникот за начинот на службено оцену-
вање на активниот воен персонал, активниот резервен 
персонал и за офицерите, односно подофицерите и вој-
ниците во резервниот состав на Армијата на Република 
Македонија, начинот на водење на евиденција потреб-
на за службено оценување и видовите на обрасците на 
оценувачкиот лист којшто е објавен во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.170/ 2011 од 
09.12.2011 година.  

Меѓутоа, оспорениот правилник е донесен пред из-
вршените измени и дополнувања на Законот за служба 
во Армијата на Република Северна Македонија 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.14/2020), во кој, покрај другото, се уредува и начи-
нот на службено оценување на воениот персонал (чле-
нови 48 до 57).  

Притоа, Правилникот сѐ уште не е усогласен со на-
ведените измени од Законот, иако според одговорот 
доставен до Судот од страна на Министерството за од-
брана во тек била постапката за негово усогласување 
со Законот. 

Во оспорениот член 9 од Правилникот е предвиде-
но дека оценувањето на воениот персонал се врши со 
бројчана и со описна оценка (став 1). Бројчаната оцен-
ка на воениот персонал се дава според елементите од 
член 7 од овој правилник, и тоа со оценка од еден до 
пет (став 2). Со описната оценка се дообјаснуваат број-
чаните оценки, постигнатите резултати и особини кои 
не можат да се прикажат со бројчаната оценка (став 3). 
Описната оценка се дава детално според насоките да-
дени во оценувачкиот лист (став 4). Од збирот на број-
чаните оценки од елементите со аритметичка средина, 
се добива заклучна оценка за критериумот, а од збирот 
на оценките од критериумите за оценување се добива 
заклучна бројчана оценка за оценуваниот со две деци-
мали (став 5). 

Согласно членот 10 од Правилникот, степенот на 
заклучната описна оценка се утврдува според вреднос-
тите на просечната бројчана оценка и тоа: ако просеч-
ната оценка е од 4,51 до 5,00 – заклучниот степен на 
описната оценка е „ОСОБЕНО СЕ ИСТАКНУВА“; ако 
просечната оценка е од 34,51 до 4,50 – заклучниот сте-
пен на описната оценка е „СЕ ИСТАКНУВА“; ако про-
сечната оценка е од 2,51 до 3,50 – заклучниот степен на 
описната оценка е „ДОБАР“; ако просечната оценка е 
од 2,00 до 2,50 – заклучниот степен на описната оценка 
е „ЗАДОВОЛУВА“ и ако просечната оценка е под 2,00 
– заклучниот степен на описната оценка е „НЕ ЗАДО-
ВОЛУВА“; 

Согласно членот 11 од Правилникот, оценувањето 
на воениот персонал се врши на оценувачки лист даден 
на соодветен образец и тоа: 

- за воен старешина-офицер – на Оценувачки лист 
за службено оценување на офицери (ОЛ-ОФ, Образец 
бр. 3);  

- за воен старешина-подофицер – на Оценувачки 
лист за службено оценување за подофицери (ОЛ-ПОФ, 
Образец бр. 4);  

- за професионален војник, војниците во резервниот 
состав на Армијата на Република Македонија и од ак-
тивниот резервен персонал – на Оценувачки лист за 
службено оценување на професионален војник, војни-
ците во резервниот состав на Армијата на Република 
Македонија и од активниот резервен персонал (ОЛ-
ПФВ, ВРЗ и АРП, Образец бр. 5). 

Од содржината на Правилникот, а имајќи ги пред-
вид посебните законски одредби што се однесуваат на 
оценувањето на воениот персонал, Судот утврди дека 
со Правилникот се утврдуваат и се разработуваат од-
делни одредби од Законот за служба во Армијата на 
Република Северна Македонија заради нивно извршу-
вање и се доуредува начинот на службеното оценување 
на активниот воен и резервен персонал и за офицерите 
односно подофицерите и војниците во резервниот сос-
тав на Армијата на Републиката. 

Меѓутоа, во оспорените одредби од наведениот 
правилник, којшто сѐ уште е во важност, не е предви-
ден ист начин на оценување како што е предвидено во 
член 52 став 3 од Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за служба во Армијата на Република 
Северна Македонија („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.14/2020), односно според ос-
порените одредби од Правилникот оценката се врши 
бројчано и описно, а според важечките законски одред-
би оценувањето на воениот персонал се врши само 
описно.  

Иако со иницијативата не се бара оценување на за-
конитоста на оспорените одредби од Правилникот од 
аспект на одредбите на Законот за служба во Армијата 
на Република Северна Македонија коишто се однесу-
ваат на начинот на оценување на воениот и другиот 
персонал во служба на Армијата (бројчано или 
описно), со оглед на фактот што со оспорените одред-
би од предметниот правилник се предвидува поинаков 
начин на оценување на воениот и друг персонал во 
служба на Армијата, од начинот предвиден со важеч-
ките одредби од Законот за служба во Армијата на Ре-
публика Северна Македонија, Судот утврди дека исти-
те не се во согласност со наведените законски одредби, 
со што се повредуваат и уставните одредби кои се од-
несуваат на владеење на правото и обврската за соглас-
носта на сите прописи со Уставот и законите, уредени 
во член 8 алинеја 3 и членот 51 од Уставот. 

Во таа смисла, во поглед на наводите во иницијати-
вата дека со собирање на бројчаните оценки наводно се 
добивала несоодветна оценка и дека се создавала неед-
наквост на вработените, како и дека поради добивање 
на негативна оценка 1 според бројчаните оценки на по-
голем број професионални војници им престанал ра-
ботниот однос, Судот оцени дека поради бројчаниот 
начин на оценување којшто веќе не е предвиден во За-
конот, оспорениот член 9 од Правилникот којшто го 
уредува начинот на бројчаното оценување на воениот 
персонал не е во согласност со наведените законски од-
редби, според кои оценувањето се врши описно, а не 
бројчано.  
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Поаѓајќи од начелото на владеењето на правото ка-

ко темелна вредност на уставниот поредок како и од 

начелото на уставност и на законитост, Судот утврди 

дека оспорените одредби од членовите 9 и 10 од Пра-

вилникот не може да егзистираат во правниот поредок 

имајќи ги предвид наведените измени во Законот за 

служба во Армијата на Република Македонија во кои е 

предвидено посебен начин на оценување на воениот и 

цивилниот персонал во Армијата, но за сите е предви-

ден описен начин на оценување, а не бројчано оценува-

ње како што е предвидено во оспорените одредби од 

Правилникот. 

Врз основа на направената уставно-судска анализа, 
Судот утврди дека членовите 9 и 10 од оспорениот пра-
вилник не се во согласност со член 8 алинеја 3 и членот 
51 од Уставот, како и со член 52 став 3 од Законот за 
служба во Армијата на Република Северна Македонија. 

5. Согласно изнесеното, Судот одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука.   

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Насер Ај-
дари, Елена Гошева, Никола Ивановски, Јован Јоси-
фовски, д-р Осман Кадриу, Добрила Кацарска, д-р Дар-
ко Костадиновски и Вангелина Маркудова. 

 
У. бр. 179/2020 Претседател 

24 февруари 2021 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Сали Мурати, с.р. 
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