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И Т Н О  –  ВРЕМЕНА МЕРКА! 
 

Д О:  УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 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:   ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА  

                             ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20/1-12 – о. Центар, 1000 Скопје 
    ЕМБС: 7108192 | ЕДБ: 4044016512070 

                             Трансакциска с-ка: 300000004515386 – Комерцијална банка 

                                                            www.levica.mk⃒ contact@levica.mk⃒ тел. 075/885-645   

 
 

      

 
 

 

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 Одлуката за разрешување на член на 

Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на 

Република Северна Македонија бр. 08 – 1046/1 од 3 март 2022 година (Сл. весник на 

РМ бр. 45/2022, стр. 1, нумерација §576) – како подзаконски општ правен акт, 

донесена од Собранието на Република Македонија, во целина. 
 

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 
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пракса на оспорениот акт, односно со неговото ефективно извршување во пракса, се 

предизвикани тешко отстранливи и штетни последици по должностите на 

пратениците, како и врз демократијата во законодавниот дом гарантирана со Уставот 

на РМ. 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 поединечни 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“) на побиваниот правен акт во целина – со Ваша 

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

неотстранливи формално-правни и материјално-правни причини за неговата 

ништовност, кои се во директна спротивност со Уставот на РМ, Законот за пратеници 

и Деловникот на Собранието на Република Македонија, а кои детално ќе ги објасниме 

во образложението подолу. 

 

V 
 Сметаме дека оспорениот акт е спротивен 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 

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

власт – оддел 1 „Собрание на Република Македонија“: 
 

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

     б) 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. 61 ст. 2 од УРМ: 
Организацијата и функционирањето на Собранието се уредуваат со Уставот 
и со Деловникот. 
 

     д) чл. 68 ст. 1 ал. 16 од УРМ: 
Собранието врши именувања и разрешувања и на други носители на јавни и 
други функции утврдени со Уставот и со закон. 
 

     ѓ) чл. 76 ст. 1 од УРМ: 
Собранието основа постојани и повремени работни тела. 
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*** 
Исто така, сметаме дека оспорениот подзаконски акт е спротивен на следниве 

законски и подзаконски одредби, стипулирани во: Законот 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, во делот II: Започнување и престанување на 

мандатот на пратеник и во делот IV: Права и должности на пратениците; во 

Деловникот на Собранието на Република Македонија (Сл. весник на РМ бр. 91/2008 и 

101/08, 14/10, 119/10, 23/13, 152/19) – особено во делот II: Конституирање на 

Собранието, оддел 2: „Избор на комисија за прашања на изборите и именувањата“, во 

делот V: Седница на Собранието, оддел 1: „Свикување на седница и предлагање на 

дневен ред“ и оддел 4: „Тек на седницата“, во делот VI: Избори, именувања, оставки и 

разрешувања, оддел 1: „Избор на работни тела на Собранието, постојани делегации и 

пратенички групи за соработка“, во делот VIII: Работни тела на Собранието, во делот 

IX: Донесување на закони и други акти, оддел 16.2: „Декларации, резолуции, одлуки и 

препораки“; како и во Одлуката за основање на постојни работни тела на Собранието 

на Република Македонија (Сл. весник на РМ бр. 64/2017 и 73/17, 33/19). 
 

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

  б) чл. 6 ст. 4 од Законот за пратениците: 
Со верификацијата на мандатот, пратеникот стекнува права и должности 
утврдени со Уставот, со закон и со други прописи и општи акти. 
 

  в) чл. 10 ст. 1 од Законот за пратениците: 
Пратеникот е должен да присуствува на седниците на Собранието и на 
работното тело, чиј член е, како и да учествува во работата и одлучувањето 
на Собранието и на работното тело․ 
 

  г) чл. 12 ст. 1 од Законот за пратениците: 
Пратеникот членува најмалку во едно работно тело на Собранието. 
 

  д) чл. 20 од Деловникот на Собранието на Република Македонија: 
Собранието на конститутивната седница, по предлог од најмалку десет 
пратеници, избира Комисија за прашања на изборите и именувањата. 
Во Комисијата се  обезбедува соодветна застапеност на пратениците од 
политичките партии застапени во Собранието. 
 

  ѓ) чл. 69, ст. 2 од Деловникот на Собранието на РM: 
Во предлогот на дневниот ред претседателот на Собранието ги внесува 
прашањата кои ги исполнуваат условите утврдени со овој деловник. 
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  е) чл. 79, ст. 1 од Деловникот на Собранието на РМ: 
Собранието не може да расправа по прашања за кои матичното работно 
тело и Законодавноправната комисија не зазеле став, ако со овој деловник 
поинаку не е уредено. 
 

  ж) чл. 108, ст. 1 и 2 од Деловникот на Собранието на РМ: 
Изборот на претседател и членови на работните тела и нивните заменици, 
на шефови, членови и заменици на членовите на постојаните делегации на 
Собранието во меѓународните парламентарни собранија и претседатели и 
членови на пратеничките групи на Собранието за соработка со други 
парламенти, се врши од редот на пратениците во Собранието по предлог на 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата, а врз основа на 
листата што ја предлагаат пратеничките групи. 
Во предлогот од Комисијата се обезбедува соодветна застапеност на 
пратениците од пратеничките групи и од пратеници кои не се организирани 
во пратенички групи. 
 

  з) чл. 117, ст. 2 од Деловникот на Собранието на РМ: 
Работните тела разгледуваат предлози на закони, и на други акти што ги 
донесува Собранието, како и други прашања од надлежност на Собранието и 
вршат други работи утврдени со овој деловник. 
 

 ѕ) чл. 125, ст. 1 од Деловникот на Собранието на РМ: 
Предлозите на законите и други акти ги разгледуваат матичното работно 
тело и Законодавно-правната комисија. 
 

 и) чл. 184, ст. 2 од Деловникот на Собранието на РМ: 
Предлозите на законите и други акти ги разгледуваат матичното работно 
тело и Законодавно-правната комисија. 
 

 ј) чл. 2, ст. 7, ал. 3 од Одлуката за основање на постојни работни тела на  
                         Собранието на РМ: 

Предлагање состав на постојаните и повремени работни тела на 
Собранието. 

 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 
 

1. ОСПОРЕНИОТ АКТ ЈА СУСПЕНДИРА ЗАКОНСКАТА ДОЛЖНОСТ НА ПРАТЕНИКОТ ДА 

УЧЕСТВУВА ВО РАБОТАТА И ОДЛУЧУВАЊЕТО НА РАБОТНОТО ТЕЛО 
 

По верификацијата на мандатот, пратеникот стекнува права и должности 

утврдени со Устав, закон и други прописи [чл. 6, ст. 4 од ЗП]. Функцијата пратеник се 

извршува професионално и притоа вклучува инкомпатибилно извршување на 
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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 [чл. 3 од ЗП]. Од, моментот на донесување на одлука 

за основање и состав на одредно работно тело, Законот за пратениците предвидува 

должност на пратеникот да учествува во работата и одлучувањето на најмалку едно 

работно тело, во конкретниов случај Комисија за прашања на изборите и 

именувањата [чл. 10 и 12 ЗП].  

Со оспорениот акт, во повикувачките одредби, се прави обид членувањето во 

работно тело при Собранието на РМ да се претстави како „јавна или друга функција“, 

која ја извршува пратеникот!? Но, ваквиот потег е флагрантно манипулативен или 

сторен од правна неукост, бидејќи согласно Уставот, пратеничката функција е 

неспојлива со вршењето на други јавни функции или професии [чл. 63, ст. 5 од УРМ]. 

Па така, доколку ги прифатиме за регуларни повикувачките одредби во оспорениот 

акт, Собранието ќе биде доведено во една крајно небулозна и смешна ситуација да 

треба да ги разреши сите членови во постојаните или повремените работни тела – 

поради инкомпатибилност?!  

Интенцијата на уставотворецот и на законодавецот е јасна, па така 

членувањето во постојано или повремено работно тело на Собранието на РМ е 

предвидено како должност/обврска при вршење на функцијата пратеник и ниту еден 

подзаконски општ правен акт со кој се уредува основањето и составот на работното 

тело (како што е случајот со оспорениот акт), а кој го носи Собранието на РМ,  не може 

и не смее да бара основ за негово донесување во чл. 68, ст. 1, ал. 16 од Уставот – 

бидејќи оваа уставна одредба се однесува единствено за ситуации за именување и 

разрешување на функционери на/од конкретното вршење на јавните и други 

функции.  

По таа аналогија и дополнително, со оглед на фактот дека децидно, ни 

уставотворецот, ниту законодавецот не ги предвидел случаите во кои може да се 

ослободи пратеникот од должноста да членува во работно тело, се изведува заклучок 

дека од денот на донесување на актот за основање и состав на работното тело до 

моментот на престанок на мандатот (извршување на функцијата пратеник), постои 

недвосмислена и непроменлива должност на пратеникот да членува во работното 

тело без можност за откажување т.е. неизвршување на оваа законска пратеничка 

обврска. А, престанокот на должноста член во работно тело и престанокот на 

мандатот пред истекот на времето за кое е избран е можна единствено ако се 

исполнети таксативно наведени законски услови и пратеникот: (1) поднесе оставка, 

(2) е осуден на кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку 

пет години, (3) настапи случај на неспојливост на функцијата, (4) му престане 
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државјанството на Република Македонија, (5) со правосилно решение биде лишен од 

деловната способност и (6) во случај на смрт [чл. 8, ст. 1 од ЗП]. Секое друго присилно 

дејствие кое е насочено кон суспендирање на законските должности на пратеникот, 

во случај кога не се исполнети претходно наведените услови, единствено може да се 

толкува како противуставно и противзаконско дејствие кое може да води кон 

крајната цел, суптилно отповикување на пратеникот, нешто што е експлицитно 

забрането со Уставот и Законот за пратениците [чл. 62, ст. 4 од УРМ и чл. 3, ст. 2 од 

ЗП].  

Оваа конструкција на оспорениот подзаконски акт 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 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“1 – а 

не непрецизни, диспророрционални, малициозни или преекстензивни 

привилегирачки/дискриминирачки одредби со кои се саботира и се девастира 

правиот поредок. 

 

2. ПРАТЕНИК НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ РАЗРЕШЕН ОД РАБОТНО ТЕЛО НА СОБРАНИЕТО НА РМ  
БЕЗ ПРЕДЛОГ НА МАТИЧНАТА КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА  
 

Собранието е средиштето на дискусијата и политичката расправа во државата, 

бидејќи покрај тоа што е носител на законодавната власт во Републиката, Собранието 

е и претставнички орган, т.е. централен колегијален државен орган на власта во кој 

се изразува волјата на сите граѓани. Собранието произлегува од граѓаните, им 

припаѓа на граѓаните и истото е основа на претставничката демократија.  

Во таа насока, Собранието основа повремени и постојани  работни тела [чл. 76, 

ст. 1 од УРМ]. Па така, Собранието на РМ, во 2017 година, донесе Одлука за основање 

на постојани работни тела (Службен весник на РМ бр. 64/2017, 73/17, 33/19). 

Притоа, единствен начин за да се пристапи кон поинакво утврдување на бројот, 

составот и надлежностите на работните тела на Собранието од она што е предвидено 

во одлуката, треба да се интервенира преку измени и дополнувања на наведената 

Одлука. Единствено собраниско работно тело кое може да го предлага составот на 

 
1 Цит. сп. Решение на Уставен суд на РМ – У. бр. 77/11 (6.VII.2011); т. 6, стр. 6.   
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постојаните и повремени работни тела на Собранието на РМ е надлежната Комисија 

за прашања на изборите и именувањата [види: чл. 2, ст. 7, ал. 3 од Одлуката]. Во 

конкретниов случај, на донесувањето на оспорениот акт не му претходи предлог 

доставен од оваа собраниска комисија, ниту пак му претходеле било какви измени 

и дополнувања на Одлуката со кои ќе се ограничи или одземе надлежноста на 

Комисијата за прашања на изборите и именувањата да предлага членови на работни 

тела, вклучително и самата неа!  

Имајќи го предвид фактот дека Комисијата за прашања на изборите и 

именувањата е веќе основана со Одлука за избор на претседател, заменик на 

претседател, членови и нивни заменици бр. 08-2520/1 (21.08.2020 год.), донесена од 

Собранието на РМ и истата е функционална, за измена на нејзиниот состав е потребен 

предог од истата таа Комисија, а таков предлог не е доставен и дистрибуиран – што 

значи дека, de facto и de iure, не се исполнети сите процедурално-правни 

предуслови за оспорениот правен акт да може да биде разгледуван и гласан на 

пленарана седница! Дополнително, со оспорениот акт не се обезбедува соодветна 

застапеност на пратениците од политичните партии застапени во Собранието на РМ, 

што претставува имеративна обврска согласно Деловникот на Собранието на РМ [чл. 

20, ст. 2]. 

Конкретниов оспорен 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 и создава 

неконзистентност на правните прописи од ист и различен ранг.  

 

3. ОСПОРЕНИОТ АКТ НЕ ГИ ИСПОЛНУВА КУМУЛАТИВНО СИТЕ ДЕЛОВНИЧКИ УСЛОВИ  
ЗА ИСТИТОТ ДА СЕ НАЈДЕ НА ДНЕВЕН РЕД НА СОБРАНИСКА СЕДНИЦА 
 

             Организацијата и функционирањето на Собранието на РМ се уредуваат со 

Уставот и со Деловникот на Собранието на РМ [чл. 61, ст. 2 од УРМ]. Со оваа 

формулација уставотворецот предвидел дека Деловникот ја доуредува 

организациската и функционалната поставеност на Собранието, односно подетално 

уредува се она што со Уставот е општо предвидено. Значи, по автоматизам, 

собраниската процедура како дел од организациската и функционалната поставеност 

на Собранието, а предвидена во Деловникот е недвосмислено област која 

облигаторно мора да подлежи на контрола на Уставниот суд – оти истата е 
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неопходно да биде во согласност со уставните одредби. Секое прекршување на 

собраниската процедура значи директно непочитување, т.е. постапување спротивно 

на Уставот, бидејќи орагнизацијата и функционирањето на Собранието е уставна 

категорија (лат. materia constitutionis). 

             Во постапката за донесување на декларации, резолуции, одлуки (каква што е 

оспорената Одлука), препораки и други општи акти, соодветно се применуваат 

одредбите од Деловникот што се однесуваат на предлогот на закон во второ читање, 

со тоа што е задолжителна општа расправа [чл. 184, ст. 2 од ДСРМ]. Значи, во 

постапката за второ читање задолжително учествуваат и матичното работно тело и 

Законодавно-правната комисија, кои ги претресуваат одредбите од предлогот кој е на 

дневен ред, истите имаат право да поднесуваат и свои амандмани [чл. 149 од ДСРМ], 

а сето тоа во контекст на општата деловничка императивност дека предлозите на 

законите и други акти ги разгледуваат матичното работно тело и Законодавно-

правната комисија [чл. 117, ст. 2 и чл. 125 од ДСРМ]. Со оспорениот акт се 

прескокнуваат сите овие императивно пропишани процедури, се оневозможува 

истиот да биде разгледан од матичното тело и Законодавно-правната комисија, на 

кои пак, им се ускратува деловничкото право да поднесуваат амандмани. На овој 

начин, спротивно на чл. 79 од Деловникот, Собранието се впушта во материјална 

расправа, на планарна седница, по прашање за кое матичното работно тело и 

Законодавно-правната комисија не зазеле став, како conditio sine qua non. 

              Дневниот ред за седницата на Собранието го предлага претседателот на 

Собранието, а го утврдува Собранието на почеток на седницата и притоа во предлогот 

на дневниот ред претседателот на Собранието ги внесува „прашањата кои ги 

исполнуваат условите утврдени со деловникот“ [чл. 69 од ДСРМ]. При донесување на 

оспорениот акт, се стекнува впечаток дека спикерот Талат Џафери намерно не ја 

применил оваа своја должност и дозволил на дневен ред да се најде Предлог-одлука 

која не ги исполнува кумулативно сите деловнички услови – аrgumentum a fortiori, 

што лично тој се јавува и како првопотпишан иницијатор за носење на ваквата 

илегална одлука. 

 

* * * 

Поради сè што е наведено претходно, сметаме дека оспорениот 

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. 
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* 

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 

8.III.2022 

 П о д н о с и т е л :                                                                                  
ПП ЛЕВИЦА 

 

Застапник по закон:  
проф. д-р Димитар Апасиев – претседател 

[Пратеник во Собранието на РМ] 
 

__________________________________________ 

  

 

 

 


