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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

100. 

Врз основа на член 131 став 5 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, Собранието на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 11 јануари 2019 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ 

ХХХIII, XXXIV, XXXV И ХХХVI НА УСТАВОТ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Се прогласуваат амандманите ХХХIII, XXXIV, 

XXXV и XXXVI на Уставот на Република Македо-

нија, што Собранието на Република Македонија ги 

донесе на седницата одржана на 11 јануари 2019 го-

дина. 

Амандманите ХХХIII, XXXIV, XXXV и XXXVI 

на Уставот на Република Македонија, се составен 

дел на Уставот на Република Македонија и влегува-

ат во сила со влегувањето во сила на Конечната спо-

годба за решавање на разликите опишани во резолу-

циите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбед-

ност на Обединетите Нации, за престанување на 

важноста на Привремената спогодба од 1995 година 

и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу 

страните и ратификацијата на Протоколот за приста-

пување во НАТО од Првата страна на Конечната 

спогодба. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-184/1 Претседател на Собранието 

11 јануари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

__________ 

 

АМАНДМАНИ 

XXXIII, XXXIV, XXXV И XXXVI НА УСТАВОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 Овие амандмани се составен дел на Уставот на 

Република Македонија и влегуваат во сила со вле-

гувањето во сила на Конечната спогодба за решава-

ње на разликите опишани во резолуциите 817 

(1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на 

Обединетите Нации, за престанување на важноста 

на Привремената спогодба од 1995 година и за вос-

поставување на стратешко партнерство меѓу стра-

ните и ратификацијата на Протоколот за пристапу-

вање во НАТО од Првата страна на Конечната спо-

годба. 

АМАНДМАН XXXIII 

1. Во Уставот зборовите: „Република Македонија“ 

се заменуваат со зборовите: „Република Северна Маке-

донија“, а зборот „Македонија“ се заменува со зборо-

вите: „Северна Македонија“, освен во членот 36 од 

Уставот на Република Македонија. 

 

АМАНДМАН XXXIV 

1. Во Преамбулата на Уставот на Република Ма-

кедонија се бришат зборовите: „кaко и граѓаните кои 

живеат во нејзините граници кои се“, „одлуките на 

АСНОМ“ се заменуваат со зборовите: „правните од-

луки кои се наведени во Прогласот од Првото засе-

дание на АСНОМ до македонскиот народ за одржа-

ното заседание на АСНОМ“, по зборот „година“ се 

додаваат зборовите: „на кои се изрази волјата за соз-

давање на самостојна суверена држава и Охридскиот 

рамковен договор“, а се бришат зборовите: „одлучи-

ја да“. 

2. Со овој амандман се вршат измени во Преамбу-

лата - Амандман IV на Уставот на Република Македо-

нија. 

 

АМАНДМАН XXXV 

1. Републиката го почитува суверенитетот, терито-

ријалниот интегритет и политичката независност на со-

седните држави. 

2. Со овој амандман се дополнува членот 3 од Уста-

вот на Република Македонија. 

 

АМАНДМАН XXXVI 

1. Републиката ги штити, гарантира и негува особе-

ностите, историското и културното наследство на ма-

кедонскиот народ.  

Републиката ги штити правата и интересите на сво-

ите државјани кои живеат или престојуваат во стран-

ство.  

Републиката се грижи за дијаспората на македон-

скиот народ и за дел од албанскиот народ, турскиот на-

род, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, 

бошњачкиот народ и другите и ги негува и унапредува 

врските со татковината.  

Републиката притоа нема да се меша во сувере-

ните права на други држави и во нивните внатрешни 

работи. 

2. Со овој амандман се заменува членот 49 и Аман-

дман II на Уставот на Република Македонија. 
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101. 

Врз основа на член 133 став 3 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, Собранието на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 11 јануари 2019 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ ОД 

ХХХIII ДО ХХХVI НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Се прогласува Уставниот закон за спроведување на 

амандманите од ХХХIII до XXXVI на Уставот на Ре-

публика Македонија, што Собранието на Република 

Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јану-

ари 2019 година. 

Уставниот закон за спроведување на амандманите 

од ХХХIII до XXXVI на Уставот на Република Маке-

донија влегува во сила со влегувањето во сила на аман-

дманите ХХХIII, XXXIV, XXXV и XXXVI на Уставот 

на Република Македонија. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-185/1 Претседател на Собранието 

11 јануари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

__________ 

 

УСТАВЕН ЗАКОН 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ ОД 

XXXIII ДО XXXVI НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Амандманите од XXXIII до XXXVI на Уставот на 

Република Македонија влегуваат во сила со влегување-

то во сила на Конечната спогодба за решавање на раз-

ликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 

(1993) на Советот за безбедност на Обединетите На-

ции, за престанување на важноста на Привремената 

спогодба од 1995 година и за воспоставување на стра-

тешко партнерство меѓу страните и ратификацијата на 

Протоколот за пристапување во НАТО од Првата стра-

на на Конечната спогодба. 

Амандманите од XXXIII до XXXVI на Уставот на 

Република Македонија не произведуваат правно деј-

ство, не влегуваат во сила и се неважечки доколку вед-

наш не се исполнат условите утврдени во ставот 1 на 

овој член.  

Член 2 

Одредбите од Амандманот XXXIII во прописите и 

другите акти на државните органи се применуваат од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.  

Од денот на влегувањето во сила на Амандманот 

XXXIII, државјанството ќе биде македонско/граѓанин 

на Република Северна Македонија, што не ја определу-

ва ниту ја предодредува етничката припадност на гра-

ѓаните. 

Државјанството, македонско/граѓанин на Репуб-

лика Северна Македонија во личните документи и 

патни исправи на граѓаните се пишува на македон-

ски јазик и неговото кирилско писмо. Државјан-

ството, македонско/граѓанин на Република Северна 

Македонија во личните документи и патни исправи 

на граѓаните кои зборуваат службен јазик различен 

од македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, 

се пишува на македонски јазик и неговото писмо и 

на тој јазик и неговото писмо и истото ќе се утврди 

на тој јазик во сите закони каде што треба да се при-

мени. 

Од денот на влегувањето во сила на Амандманот 

XXXIII, употребата на придавката во однос на држа-

вата, државните органи и јавни институции и во однос 

на други употреби согласно Конечната спогодба е во 

согласност со името на државата или со нејзиното 

скратено име и  гласи „на Република Северна Македо-

нија“ или „на Северна Македонија“.  

 

Член 3 

Постоечките официјални документи и материјали 

на јавната администрација за меѓународна употреба и 

документите за внатрешна употреба кои може да се ко-

ристат надвор од државата, ќе се усогласат со Аман-

дманот XXXIII најдоцна во рок од пет години од нeго-

вото влегување во сила.  

 

Член 4 

Усогласувањето со Амандманот XXXIII на по-

стоечките документи и материјали наменети исклучиво 

за внатрешна употреба ќе започне со отворањето на се-

кое поглавје од релевантното поле во преговорите со 

Европската Унија, а ќе заврши најдоцна во рок од пет 

години од отворањето на поглавјето.  

 

Член 5 

Во однос на примената на Амандманот XXXV Ре-

публиката го почитува суверенитетот, територијалниот 

интегритет и политичката независност на соседните 

држави: Република Албанија, Република Бугарија, Ре-

публика Грција, Република Косово и Република 

Србија. 

 

Член 6 

Овој уставен закон за спроведување на амандмани-

те од XXXIII до XXXVI на Уставот на Република Ма-

кедонија го прогласува Собранието на Република Ма-

кедонија и влегува во сила со денот на влегувањето во 

сила на уставните амандмани. 
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