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И Т Н О  –  ВРЕМЕНА МЕРКА! 
 

Д О:  УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА 
 ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр. 19 – 1000 Скопје, Р. Македонија 
 тел.–факс: 02/3119-355⃒ www.ustavensud.mk⃒ mail@ustavensud.mk 

 
П О Д Н О С И Т Е Л И:   

1. ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА  
                                                     [ВО СВОЈСТВО НА ОПОЗИЦИСКА ПАРЛАМЕНТАРНА ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА] 

                  ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20/1-12 – о. Центар, 1000 Скопје 
 

     2. ПРОФ. Д-Р ДИМИТАР АПАСИЕВ – ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РМ  
 

      3. БОРИСЛАВ КРМОВ – ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РМ  
          

 
 

 

И Н И Ц И Ј А Т И В А 
ПРЕТСТАВКА ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ПОДЗАКОНСКИ ПРАВЕН АКТ 
 
 

I 
Целта на оваа иницијатива за конституциона, јудициелна, нормативна, 

репресивна и aпостериорна контрола in abstracto, е поведување постапка за 
оценување на уставноста и законитоста на точките 3 и 4 од Одлуката за висината 
на надоместокот на пратениците за користење на автомобил во лична 
споственост за службени цели и надоместок на трошоци за патарина (од 3 
октомври 2006 год.) – како подзаконски општ правен акт, донесен од Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на РМ и објавена во Службен 
весник на РМ бр. 106/06 (12.10.2006), на стр. 6, под нумерација § 1831. Подоцна, оваа 
контроверзна Одлука е дополнета и изменета во два наврата – Сл. весник на РМ бр. 
143/07 [од 27.11.2007, стр. 2, нумерација § 1955]1 и Сл. весник на РМ бр. 161/18 [од 
31.08.2018, стр. 3, нумерација § 2958].2 

 

 
1 Одлука за дополнување на Одлуката за висината на надоместокот на пратениците за користење на 

автомобил во лична споственост за службени цели и надоместок на трошоци за патарина (Сл. весник 
на РМ бр. 143/2007) – потписник: пратеник Трајко Вељановски с.р. 

2 Одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместокот на пратениците за користење на 
автомобил во лична споственост за службени цели и надоместок на трошоци за патарина (Сл. весник 
на РМ бр. 161/2018) – потписник: пратеник Илија Димовски с.р. 
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Особено спорни се подолунаведените подвлечени делови: 
 

„3. Лицата од точките 1 и 2 имаат право на надоместок на 
трошоците за исплатените патарини на наплатните пунктови на 
јавните патишта во Република Македонија. 

 

4. Надоместокот на трошоците од точката 3 се исплатува во 
висина на поднесениот официјален документ на наплатните пунктови 
на јавните патишта во Република Македонија (фискална сметка и 
печатена потврда, односно белешка за корисник на платежна картичка 
издадена заедно со фискалната сметка за платена патарина [слип кој е 
потпишан од пратеникот] или друг соодветен начин на електронска 
наплата).“ 
 
 

II 

Оваа иницијатива за оцена на уставноста и законитоста на овој спорен пропис 

ја поднесуваме, согласно член 24, став 1; чл. 108; чл. 110, ст. 1, ал. 1 и чл. 112, ст. 1 од 

Уставот на Република Македонија (1991); како и чл. 12 од Деловникот на 

Уставниот суд на РМ (1992). 
 

III 

Во склоп на оваа Иницијатива, поради итноста и сериозноста на ова правно 

прашање, паралелно и симултано истакнуваме и посебно барање за изрекување 

времена мерка (по чл. 27 од Деловникот) – поради тоа што со спроведувањето во 

пракса на побиваниот акт, односно со неговото ефективно извршување во пракса, 

секојдневно се предизвикуваат тешко отстранливи и штетни последици по 

расходната страна на републичкиот Буџет, како и опасни правни последици по 

правната сигурност на граѓаните! Поради ова, неодложно бараме – во текот на 

траењето на постапката, а до донесувањето конечна одлука по предметов – Судот да 

донесе привремено решение за запирање на извршувањето на акти или дејствија 

преземени врз основа на оспорениов подзаконски правен акт.  
 

IV 

Бараме комплетно поништување, т.е. целосна касација со ретроактивно 

дејство (лат. еx tunc = „оттогаш“) или укинување со дејство ex nunc („отсега“ за во 

иднина) на побиваниот правен акт во наведените делови – по Ваша проценка и со 

Ваша конечна и мериторна одлука – од причини што, основано, сметаме дека постојат 

неотстранливи формално-правни и материјално-правни причини за неговата 

ништовност/рушливост, кои се во директна спротивност со Уставот на РМ, Законот 
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за пратениците и Законот за Собранието на РМ, а кои детално ќе ги објасниме во 

образложението подолу. 

 

V 
 Сметаме дека горенаведените норми од побиваниов акт се спротивни на 

следниве уставни одредби, стипулирани во нормативниот дел на Уставот на РМ 

(1991) – особено во Делот I: Основни одредби; во Делот II: Основни слободи и права на 

човекот и граѓанинот – оддел 2 „Економски, социјални и културни права“ и оддел 3 

„Гаранции на основните слободи и права“; во Делот III: Организација на државната 

власт – оддел 1 „Собрание на Република Македонија“: 
 

    а) чл. 8, ст. 1, ал. 3  од УРМ:  
Темелни вредности на уставниот поредок на Р. Македонија се: 
   т. 3: владеењето на правото; 
 

  б) чл. 32, ст. 5 од УРМ: 
Остварувањето на правата на вработените и нивната положба се 
уредуваат со закон и со колективни договори. 
 

  в) чл. 51 од УРМ: 
Во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 
Секој е должен да го почитува Уставот и законите. 
 

  г) чл. 64, ст. 6 од УРМ: 
 Пратеникот има право на надомест утврден со закон. 
  

*** 
Исто така, сметаме дека горенаведените норми од побиваниов подзаконски акт 

се спротивни на следниве законски одредби, стипулирани во: Закон за пратениците 

(Сл. весник на РМ бр. 84/2005 и 52/06, 161/08, 104/09, 51/11, 109/14, 140/18, 27/19) 

– особено во Делот I: Основни одредби; како и во Делот V:  Услови за работа и други 

права на пратениците во текот на мандатот; како и во Закон за Собранието на 

Република Македонија (Сл. весник на РМ бр. 104/2009 и 14/20), особено во Делот II: 

Започнување и престанување на мандатот и неспојливост на функцијата пратеник 

со вршење на други јавни функции или професии: 
 

  а) чл. 4 од Законот за пратениците: 
Функцијата пратеник во Собранието се врши професионално. 
 

   
  б) чл. 22 од Законот за пратениците: 
(1) Работното време на пратеникот, по правило, трае 40 часа неделно. 
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(2) По исклучок работното време на пратеникот трае подолго од времето 
утврдено во ставот 1 од овој член, на начин и под услови утврдени со 
одредбите од Деловникот на Собранието. 
 

  в) чл. 25 од Законот за пратениците: 
Пратеникот има право на плата. 
 

  г) чл. 30 од Законот за пратениците: 
(1) На пратеникот времето поминато во вршењето на функцијата пратеник 
му се смета во работен стаж. 
(2) Платата на пратеникот утврдена со членовите 26 и 29 од овој закон 
претставува основа за остварување на правата од социјално осигурување. 
 

  д) чл. 31, ст. 1, ал. 7 и ст. 2 од Законот за пратениците: 
(1) Пратеникот има право на други лични примања и надоместоци на 
трошоци за: 
   - надоместок за користење на автомобили во лична сопственост за 
службени цели, во висина од 20% од продажната цена на еден литар гориво, 
според изминатиот километар за возилото кое се користи. 
(2) Условите и начинот за утврдување на висината на износот за 
остварување на личните примања и надоместоци на трошоци, утврдени со 
овој закон, како и нивната примена ги определува Собранието, односно 
надлежното работно тело на Собранието. 
 

  ѓ) чл. 7 од Законот за Собранието на РМ: 
(1) Функцијата пратеник во Собранието се врши професионално. 
(2) Функцијата пратеник е неспојлива со вршење на други јавни функции или 
професии, утврдени со закон. 
 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 
 

1. ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРАВА НА ВРАБОТЕНИТЕ И НИВНАТА 

ПОЛОЖБА СЕ УРЕДУВААТ САМО СО ЗАКОН, А НЕ И СО ПОДЗАКОНСКИ ПРАВНИ АКТИ   
 

Законот за пратениците (чл. 4) и Законот за Собранието на РМ (чл. 7), 

предвидуваат професионално извршување на функцијата пратеник! Тоа 

подразбира дека извршувањето на оваа функција вклучува инкомпатибилно 

извршување на општествена актвност која е строго уредена и темелена на уставни и 

законски принципи и истата предизвикува уставни и законски обврски/должности и 

права/привилегии за пратеникот. Поедноставено, за извршената општествена 

должност и придонесот кон заедницата, пратеникот добива плата и надоместок на 

плата. Професионалното извршување на функцијата подразбира и дека стекнатите 
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права од извршувањето не може да отстапуваат од рамката на општествениот 

договор кој граѓаните се одлучиле да го прифатат со цел да живеат во заедница, во 

форма на устав.  

Од трудовоправен аспект, пратеникот, за извршувањето на јавната функција, 

има право на плата, а времето поминато во вршење на функцијата пратеник му се 

смета во работен стаж, што пак е основа за остварување на правата од социјално и 

пензиско-инвалидско осигурување, а работното време на пратеникот трае минимум 

40 часа неделно [види: чл. 22, чл. 25 и чл. 30 од ЗП]. Од ваквата законска уреденост 

произлегува дека, de iure, извршувањето на пратеничката функција претставува 

редовно вработување со полно работно време, односно позитивното право го смета 

пратеникот за вработено лице во Собранието на РМ, како централен државен орган, 

кое остварува субјективни/индивидуални права од работен однос кои, пак, 

произлегуваат од неговиот професионален ангажман во законодавниот дом, а кои 

права се идентични со правата кои Уставот и законот ги предвидуваат за сите 

останати вработени во јавниот или приватниот сектор во Републиката: плата, 

надоместоци, трошоци, пензиски стаж, социјално осигурување и други работнички 

права!  

Законот за пратеници (чл. 31, ст. 1), таксативно, засебно и поименично ги 

наведува другите лични примања и надоместоци на трошоци на кои пратеникот 

има право. Па така, во оваа стриктна и јасна одредба, законодавецот никаде не 

предвидел плус, дополнителен, екстра надоместок на трошоците за исплатените 

патарини, туку само „надоместок за користење на автомобили во лична сопственост 

за службени цели“, во висина од 20% од продажната цена на еден литар гориво, 

според изминатиот километар за возилото кое се користи [алинеја 7]! 

 
 

2. СО КОМИСИСКА ОДЛУКА НЕ МОЖЕ ДА СЕ СУБРОГИРА СОБРАНИСКИ ЗАКОН! 
 

Претходнонаведените законски одредби произлегуваат од уставните одредби, 

чл. 32, ст. 5 и чл. 64, ст. 6 од УРМ, согласно кои, пратеникот има право на надоместок 

утврден со закон, а воедно уставотворецот предвидел дека сите права на 

вработените и нивната положба се уредуваат со ЗАКОН и со КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР. 

Врз основа на ваквиот уставен текст, непостоечкиот надоместок на трошоци за 

патарина, во ниту еден случај не може да биде предвиден со подзаконски акт, како во 

конкретниов случај (собраниска одлука), туку истиот може да бидe предмет 

исклучиво на законски одредби или одредби од колективни договори – бидејќи, со 

изрична императивна уставна одредба, тој е предвиден како ексклузивна materia 

legis!  
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Впрочем, за ова правно прашање, кај нас веќе постои и уставно-судски преседан 

во Одлуката на  Уставниот суд У. бр. 196/2007 (од 16 јануари 2008 год.), каде што 

тогашните уставни судии правилно заклучиле дека е правно невозможно со 

подзаконски акт да се [до]регулираат дополнителни „критериуми за определување 

на платите, заради остварување на правото на вработените на соодветна 

заработувачка“, ако претходно истите не се изрично предвидени со закон!3 

Со оваа оспорена собраниска комисиска одлука се надминуваат претходно 

споменатите уставни и законски граници кои ја уредуваат оваа сензитивна сфера, 

поради што оспорениот подзаконски акт не претставува проста операционализација 

на законските одредби од Законот за пратениците и од Законот за Собранието на 

РМ, туку напротив истиот излегува од дадените законски рамки и недозволиво ги 

пречекорува и ги проширува со воведување на сосема ново и законски непостоечко 

пратеничко право („право на исплата на патарини“) – кое го нема во таксативно 

наведената листа на пратенички права и привилегии, која е дадена по 

номотехничкиот принцип на „затворена листа“ [лат. numerus clausus]. 

Значи, конкретниов побиван акт апсолутно го нарушува системот на 

нормативна хиерархија и овозможува заобиколување на предвидените уставни и 

законски норми, а со тоа е спротивен на член 51 од УРМ. На овој начин, непотребно и 

длабоко се подрива конзистентноста на уставниот поредок и согласноста на 

подзаконските акти со законите и со Уставот, како и усогласеноста на нормативните 

текстови, кои треба да градат непротивречен правен систем во една функционална 

правна држава (герм. Rechtsstaat). Ваквата подзаконска регулатива е нејасна, 

неприменлива во пракса и создава неконзистентност на правните прописи од ист и 

различен ранг.  

Оттука, оваа конструкција на оспорениот подзаконски акт, неосновано и дрско 

го руши концептот на владеењето на правото (англ. Rule od Law), како темелна 

вредност на нашиот уставен поредок, а гарантиран во чл. 8 од Уставот. Ова, дотолку 

повеќе што, од досегашните одлуки и решенија на Уставниот суд на РМ, токму 

правната сигурност на граѓаните на РМ е дел од фундаменталното начело на 

владеење на правото, односно составен и нераскинлив дел кој е инкорпориран во овој 

авторитативен јавноправен стандард! Според едно постоечко начелно правно 

мислење (лат. opinio iuris) на Уставниот суд, токму „владеењето на правото 

подразбира доследна примена на законските прописи кои треба да се општи, точно 

одредени и недвосмислено формулирани правила“4 – а не непрецизни, 

 
3 Цит. сп. Одлука на Уставен суд на РМ – У. Бр. 196/2007 (16.I.2008), точка 4, параграф 4, стр. 1. 
4 Цит. сп. Решение на Уставен суд на РМ – У. бр. 77/11 (6.VII.2011); т. 6, стр. 6.   
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диспророрционални, малициозни или преекстензивни привилегирачки одредби со 

кои се саботира и се девастира правиот поредок. 

 
 

3. ПОСТОЈАНО РАБОТНО ТЕЛО НА СОБРАНИЕТО НЕ МОЖЕ ДА ВОВЕДУВА НОВИ ПРИВИЛЕГИИ 

НА ПРАТЕНИЦИТЕ, КОИ НЕ СЕ ИЗРИЧНО ПРОПИШАНИ И ПРЕДВИДЕНИ СО ЗАКОН 
 

Дополнително, Собранието – кое, по сила на устав (ex constitutionis), е носител 

на законодавната власт – со носење на оспорената комисиска одлука, донесена на 

седница на кадровско работно тело составено од само 13 пратеници [!?], кое без 

никаков уставен основ излегува од рамките дадени со Уставот, како највисок и врвен 

правен акт во Репубиката (lex superioris), предвидувајќи надоместок на трошоците за 

патарина кој воопшто не е ниту уставно, ниту законски предвиден – прави класично 

ultra vires проширување на правата на пратениците и врши каприциозна и дрска 

злоупотреба на сопствената материјална надлежност. 

Оттука, а во духот на веќе воспоставените уставно-судски преседани на оваа 

тема, гледаме дека воопшто нема простор за никаква можна интервенција преку 

подзаконски правен акт во сферата на трудовото и парламентарното право, со кој 

малициозно би се дерогирал или изместувал постојниот јавно-правен поредок (ius 

publicum), утврден со националната / домашна легислатива, но и со ратификуваните 

меѓународни договори. Можело да биде поинаку уредено, но не е. Впрочем, правно 

невозможно е со подзаконски правен акт да се промени императивниот карактер на 

уставните одредби за правата на пратениците во Собранието (т.н. конститутивен 

правен режим на ius cogens).  

Ова, во никој случај, не може да се третира како внатре-техничко прашање на 

Собранието, односно на негова интерна Комисија – затоа што според словото и духот 

на Законот за пратениците, надлежното работно тело нема мандат да воведува 

ново пратеничко право, туку само да ги дорегулира, допрецизира и 

операционализира „условите и начинот за утврдување на висината на износот за 

остварување на личните примања и надоместоци на трошоци, утврдени со закон, како и 

нивната примена“ [чл. 31, ст. 2 од ЗП]!!! Значи, правно невозможно е вакво 

супастанцијално прашање самоволно да го третирате со интервенирање и менување 

на подзаконски акт, а не со менување на матичниот закон! На овој начин, директно се 

создава правна пукнатина и се нарушува конзистентноста на уставниот концепт на 

статусна уставност, vis-à-vis принципите на тријалистичка поделба на власта и 

владеење на правото. 

 

* * * 
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Поради сè што е наведено претходно, сметаме дека овој антиконституционален 

подзаконски правен акт е инкомпатибилен со нашиот демократски уставен поредок, 

при што истиот треба што побрзо да биде касиран и веќе да не постои во нашиот 

правен систем, како еклатантно противуставен и незаконит. 
 

* 

НАПОМЕНА: Врз основа на досегашното лошо искуство при комуникацијата со 

Вашите стручни служби, како подносители, БАРАМЕ да бидеме перманентно, 

навремено и писмено известени за понатамошното постапување, како и за исходот 

од оваа наша Иницијатива – согласно чл. 13 и чл. 22, ст. 1-2 од Вашиот Деловник за 

работа (Сл. весник на РМ бр. 70/1992 и 202/19, 256/20). 

 

 

 

 

 

С к о п ј е 
24.VI.2021 

П о д н о с и т е л и: 
ПП Левица 

 
_____________________________ 

Претседател: Д. Апасиев 
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_____________________________ 
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