
Врз основа на член 131 став 4 од Уставот на Република Македонија, Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 16 ноември 2001 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVII и XVIII НА УСТАВОТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Се прогласуваат амандманите IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 

XVII и XVIII на Уставот на Република Македонија,  
што ги усвои Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 16 

ноември 2001 година. 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
         Бр. 07-3795/1                     Претседател  
16 ноември 2001 година                     на Собранието на Република  
             Скопје                   Македонија, 
                                                       Стојан Андов, с.р. 
    

А М А Н Д М А Н И 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII и XVIII НА УСТАВОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Овие амандмани се составен дел на Уставот на Република Македонија и влегуваат во 

сила со денот на нивното прогласување. 
 

АМАНДМАН    IV 
 
1. Граѓаните на Република Македонија, македонскиот народ, како и граѓаните кои 

живеат во нејзините граници кои се дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот 
народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите, преземајќи ја 
одговорноста за сегашноста и иднината на нивната татковина, свесни и благодарни на 
своите предци за жртвите и посветеноста во нивните заложби и борба за создавање 
самостојна и суверена држава Македонија и одговорни пред идните генерации за 
зачувување и развој на сé што е вредно од богатото културно наследство и соживот во 
Македонија, еднакви во своите права и обврски кон заедничкото добро - Република 
Македонија - во согласност со традицијата на Крушевската Република и одлуките на 
АСНОМ и на Референдумот од 8 септември 1991 година, одлучија да ја конституираат 
Република Македонија како самостојна, суверена држава, со намера да се воспостави и 
зацврсти владеењето на правото, да се гарантираат човековите права и граѓанските 
слободи, да се обезбеди мир и соживот, социјална правда, економска благосостојба и 
напредок на личниот и заедничкиот живот, преку своите претставници во Собранието на 
Република Македонија, избрани на слободни и демократски избори, го донесуваат овој  

2. Со точката 1 на овој амандман се заменува Преамбулата од Уставот на Република 
Македонија. 
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АМАНДМАН   V 
 
1. На целата територија во Република Македонија и во нејзините меѓународни односи 

службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. 
Друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, исто така, е службен јазик и 

неговото писмо, како што е определено со овој член. 
Личните документи на граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од 

македонскиот јазик, се издаваат на македонски јазик и неговото писмо, како и на тој јазик 
и неговото писмо во согласност со закон. 
Кој било граѓанин кој живее во единиците на локалната самоуправа во која најмалку 

20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, во 
комуникацијата со подрачните единици на министерствата, може да употреби кој било од 
службените јазици и неговото писмо. Подрачните единици надлежни за тие единици на 
локална самоуправа одговараат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на 
службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот. Секој граѓанин во комуникација 
со министерствата може да употребува еден од службените јазици и неговото писмо, а 
министерствата одговараат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на 
службениот јазик и писмото што го употребува граѓанинот. 
Во органите на државната власт во Република Македонија службен јазик различен од 

македонскиот јазик, може да се користи во согласност со закон. 
Во единиците на локалната самоуправа јазикот и писмото што го користат најмалку 

20% од граѓаните е службен јазик, покрај македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. 
За употребата на јазиците и писмата на кои зборуваат помалку од 20% од граѓаните во 
единиците на локалната самоуправа, одлучуваат органите на единиците на локалната 
самоуправа. 

2. Со овој амандман се заменува членот 7 од Уставот на Република Македонија. 
 

АМАНДМАН    VI 
 
1. Соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во 

органите на државната власт и другите јавни институции на сите нивоа. 
2. Со точката 1 на овој амандман се дополнува алинејата 2 на членот 8 од Уставот на 

Република Македонија. 
 

АМАНДМАН    VII 
 
1. Македонската православна црква, како и Исламската верска заедница во Македонија, 

Католичката црква, Евангелско-методистичката црква, Еврејската заедница и другите 
верски заедници и религиозни групи се одвоени од државата и се еднакви пред закон. 

2. Македонската православна црква, како и Исламската верска заедница во Македонија, 
Католичката црква, Евангелско-методистичката црква, Еврејската заедница и другите 
верски заедници и религиозни групи се слободни во основањето на верски училишта и на 
социјални и добротворни установи во постапка предвидена со закон. 

3. Со точката 1 на овој амандман се заменува ставот 3 на членот 19, а со точката 2 се 
заменува ставот 4 на членот 19 од Уставот на Република Македонија. 

 
 
 
 
 

 2



АМАНДМАН    VIII 
 
1. Припадниците на заедниците имаат право слободно да го изразуваат, негуваат и 

развиваат својот идентитет и особеностите на своите заедници и да ги употребуваат 
симболите на својата заедница. 
Републиката им ја гарантира заштитата на етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот 

идентитет на сите заедници. 
Припадниците на заедниците имаат право да основаат културни, уметнички, образовни 

институции, како и научни и други здруженија заради изразување, негување и развивање 
на својот идентитет. 
Припадниците на заедниците имаат право на настава на својот јазик во основното и 

средното образование на начин утврден со закон. Во училиштата во кои образованието се 
одвива на друг јазик се изучува и македонскиот јазик. 

2. Со овој амандман се заменува членот 48 од Уставот на Република Македонија. 
 

АМАНДМАН    IX 
 
1. Републиката гарантира заштита, унапредување и збогатување на историското и 

уметничкото богатство на Македонија и на сите заедници во Македонија, како и на 
добрата кои го сочинуваат без оглед на нивниот правен режим. 

2. Со точката 1 на овој амандман се заменува ставот 2 на членот 56 од Уставот на 
Република Македонија. 

 
АМАНДМАН    X 

 
1. Собранието може да одлучува ако на седницата присуствува мнозинство од вкупниот 

број пратеници. Собранието одлучува со мнозинство гласови од присутните пратеници, а 
најмалку со една третина од вкупниот број пратеници, ако со Уставот не е предвидено 
посебно мнозинство. 

2. За закони кои директно ги засегаат културата, употребата на јазиците, образованието, 
личните документи и употребата на симболите, Собранието одлучува со мнозинство 
гласови од присутните пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од 
присутните пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република 
Македонија. Спорот во врска со примената на оваа одредба го решава Комитетот за 
односи меѓу заедниците. 

3. Со овој амандман се заменува членот 69 од Уставот на Република Македонија. 
 

АМАНДМАН    XI 
 
1. Собранието избира народен правобранител со мнозинство гласови од вкупниот број 

пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои 
припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија. 

2. Народниот правобранител ги штити уставните и законските права на граѓаните што 
им се повредени од органите на државната управа и од други органи и организации што 
имаат јавни овластувања. Народниот правобранител посветува особено внимание за 
заштита на начелата на недискриминација соодветна и правична застапеност на 
припадниците на заедниците во органите на државната власт, органите на единиците на 
локалната самоуправа и во јавните установи и служби. 

3. Со точката 1 на овој амандман се заменува ставот 1 на членот 77, а со точката 2 се 
дополнува ставот 2 на членот 77 од Уставот на Република Македонија. 
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АМАНДМАН     XII 
 
1. Собранието основа Комитет за односи меѓу заедниците. 
Комитетот го сочинуваат 19 члена од кои по седум члена од редот на пратениците во 

Собранието Македонци и Албанци и по еден член од редот на пратениците Турци, Власи, 
Роми, Срби и Бошњаци. Доколку некоја од заедниците нема пратеници, народниот 
правобранител, по консултации со релевантните претставници на тие заедници, ќе ги 
предложи другите членови на Комитетот. 
Собранието ги избира членовите на Комитетот. 
Комитетот разгледува прашања од односите меѓу заедниците во Републиката и дава 

мислења и предлози за нивно решавање.  
Собранието е должно да ги разгледува мислењата и предлозите на Комитетот и да 

донесе одлука во врска со нив. 
Во случај на спор во врска со спроведување на постапката за гласање во Собранието, 

утврдена во членот 69 став 2 Комитетот одлучува, со мнозинство гласови од членовите, за 
тоа дали ќе се спроведе постапката. 

2. Со точката 1 на овој амандман се заменува членот 78 од Уставот на Република 
Македонија и се брише алинејата 7 на членот 84 од Уставот на Република Македонија. 

 
АМАНДМАН     XIII 

 
1. При именувањето на тројцата членови, претседателот ќе обезбеди составот на 

Советот, како целина, соодветно да го одразува составот на населението во Република 
Македонија. 

2. Со точката 1 на овој амандман се дополнува ставот 2 на членот 86 од Уставот на 
Република Македонија. 

АМАНДМАН    XIV 
 
1. Тројца од членовите се избираат со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, 

при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на 
заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија. 

2. Со овој амандман се дополнува ставот 2 на членот 104 од Уставот на Република 
Македонија. 

 
АМАНДМАН     XV 

 
1. Собранието ги избира судиите на Уставниот суд. Собранието избира шест судии на 

Уставниот суд со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Собранието избира 
тројца судии со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има 
мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се 
мнозинство во Република Македонија. Мандатот на судиите трае девет години без право 
на повторен избор. 

2. Со овој амандман се заменува ставот 2 на членот 109 од Уставот на Република 
Македонија. 

 
АМАНДМАН     XVI 

 
1. Локалната самоуправа се уредува со закон кој се донесува со двотретинско 

мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство 
гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во 
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Република Македонија. Законите за локално финансирање, локални избори, општинските 
граници и за градот Скопје, се донесуваат со мнозинство гласови од присутните 
пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од присутните пратеници кои 
припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија. 

2. Со овој амандман се заменува ставот 5 на членот 114 од Уставот на Република 
Македонија. 

 
АМАНДМАН      XVII 

 
1. Во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници 

учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење, а особено во областите на 
јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот 
економски развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата, спортот, 
социјалната и детската заштита, образованието, здравствената заштита и во други области 
утврдени со закон. 

2. Во градот Скопје граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во 
одлучувањето за прашања од значење за градот Скопје, а особено во областите на јавните 
служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот 
економски развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата, спортот, 
социјалната и детската заштита, образованието, здравствената заштита и во други области 
утврдени со закон. 

3. Со точката 1 на овој амандман се заменува ставот 1 на членот 115 од Уставот на 
Република Македонија, а со точката 2 се заменува ставот 2 на членот 117 од Уставот на 
Република Македонија. 

 
АМАНДМАН     XVIII 

 
1. Одлука за измена на Преамбулата, членовите за локална самоуправа, членот 131, која 

било одредба што се однесува на правата на припадниците на заедниците, вклучувајќи ги 
особено членовите 7, 8, 9, 19, 48, 56, 69, 77, 78, 86, 104 и 109, како и одлука за додавање 
која било нова одредба која се однесува на предметот на тие одредби и тие членови, ќе 
биде потребно двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници во кое мора 
да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците што 
не се мнозинство во Република Македонија. 

2. Со овој амандман се додава нов став 4 на член 131 од Уставот на Република 
Македонија. 

 


