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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДРЖАВЈАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.08 од 23.02.2004година) 

Член 1 

Во Законот за државјанството на Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" број 67/92) во членот 1 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
"Државјанството е правна врска меѓу лицата и државата и не го означува етничкото 
потекло на лицата." 

Член 2 

Во членот 6 став 1 по зборот "најдено" се додаваат зборовите: "или родено", а точката по 
зборот "непознати" се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "или се со непознато 
државјанство или се без државјанство". 

Во ставот 2 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: "и доколку 
детето нема да остане без државјанство." 

Член 3 

Членот 7 се менува и гласи:  
"Државјанство на Република Македонија со природување може да стекне странец кој 
лично поднел барање за прием во државјанство на Република Македонија, ако ги 
исполнува следниве услови:  
1) да наполнил 18 години живот;  
2) до поднесувањето на барањето законски и постојано да живее на територијата на 
Република Македонија најмалку осум години;  
3) да има обезбедено стан и постојан извор на средства за егзистенција во висина која 
овозможува материјална и социјална сигурност под услови утврдени со закон;  
4) во Република Македонија и во државата чиј државјанин е да не бил казнуван со казна 
затвор во траење од најмалку една година, за дела за кои се гони по службена должност и 
кои се казниви според прописите во Република Македонија;  
5) против него да не се води кривична постапка во Република Македонија и во државата 
чиј државјанин е;  
6) да го владее македонскиот јазик до тој степен да може лесно да се разбере со 
околината;  
7) да не е изречена мерка забрана за престој во Република Македонија;  
8) неговиот прием во државјанство на Република Македонија да не ја загрозува 
безбедноста и одбраната на Република Македонија;  
9) да потпише заклетва дека ќе биде лојален граѓанин на Република Македонија и  
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10) да има отпуст од досегашното државјанство или да докаже дека ќе го добие ако биде 
примен во државјанство на Република Македонија. 

Исполнувањето на условот од став 1 точка 6 на овој член ќе го утврди посебна комисиjа 
формирана од Владата на Република Македонија. 

Условот од став 1 точка 10 на овој член ќе се смета дека е исполнет ако странецот докаже 
дека е без државјанство или ако докаже дека државјанството според законот на неговата 
држава ќе го изгуби со самото природување во државјанството на Република Македонија. 

По исклучок од став 3 на овој член, ако странската држава не дава отпуст или за отпуст од 
државјанство поставува такви услови кои странецот не е возможно да ги исполни, а 
притоа да не се создадат егзистенцијални или безбедносни проблеми за него и 
семејството, тој ќе биде примен во државјанство на Република Македонија ако даде 
изјава дека се откажува од странското државјанство. 

Во решението со кое се одбива барањето за стекнување на државјанство на Република 
Македонија со природување според став 1 точка 8 на овој член, органот ќе ги образложи 
причините заради кои го донел решението, а притоа водејќи сметка за заштита на јавниот 
интерес.“ 

Член 4 

По членот 7 се додаваат три нови члена 7-а, 7-б и 7-в, кои гласат: 

"Член 7-а 

Државјанство на Република Македонија со природување може да стекне лице без 
државјанство или лице со признат статус на бегалец ако од утврдувањето на без 
државјанството, односно признавањето на статус на бегалец до поднесувањето на 
барањето за прием во државјанство, законски и постојано живее на територијата на 
Република Македониjа најмалку шест години и ако ги исполнува условите од член 7 став 1 
точка 1 точките од 3 до 10 на овој закон. 

Член 7-б 

Содржината на заклетвата од член 7 став 1 точка 9 на овој закон гласи:  
"Се колнам во честа дека ќе бидам лојален на државата Република Македонија и ќе ги 
почитувам Уставот и законите и ќе ги исполнувам должностите на државјанин на 
Република Македонија." 

Член 7-в 
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На странец кој поднел барање за прием во државјанство на Република Македонија ќе му 
се издаде гаранција дека ќе биде примен во државјанство на Република Македонија 
доколку ги исполнува условите од член 7 став 1 точките од 1 до 9 на овој закон. 

Ако странецот од став 1 на овој член во рок од две години од денот на врачувањето на 
гаранцијата не поднесе доказ во смисла на член 7 став 1 точка 10 од овој закон, ќе се 
смета дека се откажал од своето барање." 

Член 5 

Во членот 8 бројот "8" се заменува со бројот "10", а по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи:  
"Иселеник, во смисла на овој закон, се смета граѓанин на Република Македонија кој се 
иселил од Република Македонија во друга држава, освен во матичната земја, без оглед на 
полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и 
верското уверување, имотната и општествената положба." 

Член 6 

Во членот 9 бројот "8" се заменува со бројот "10", а по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи:  
"Странец кој е во брак со државјанин на Република Македонија најмалку осум години, кој 
законски и постојано живее во странство и со Република Македонија има цврста и 
ефективна поврзаност, може со природување да стекне државјанство на Република 
Македонија иако не ги исполнува условите од член 7 став 1 точки 2,6 и 10 на овој закон." 

Член 7 

Во членот 10 зборовите: "со откажување" се заменуваат со зборовите: "според 
меѓународен договор". 

Член 8 

Во членот 11 ставот 1 се менува и гласи:  
"Странец кој ги исполнува условите од член 7 став 1 точки 1 и 8 на овој закон може со 
природување да стекне државјанство на Република Македонија ако тоа претставува 
особен научен, економски, културен, спортски или друг национален интерес." 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
"Владата на Република Македонија со уредба ќе ги утврди критериумите за особен 
научен, економски, културен, спортски или друг национален интерес за стекнување на 
државјанство во смисла на став 1 од овој член." 
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Во ставот 2 кој станува став 3 зборот "претходно" се брише, а зборот "посебниот" се 
заменува со зборот "особениот". 

Ставот 3 станува став 4. 

Член 9 

Во членот 17 став 1 по зборот "поднесло" се додава зборот "лично". 

По точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:  
"5) да достави доказ од надлежен орган дека не е поведена стечајна постапка, односно 
постапка за престанок на трговското друштво чиј основач или содружник е, односно за 
трговецот поединец;". 

Точките 5 и 6 стануваат точки 6 и 7. 

Ставот 4 се менува и гласи:  
"Во решението со кое се одбива барањето за отпуст од државјанство на Република 
Македонија во смисла на став 3 од овој член, органот ќе ги образложи причините заради 
кои го донел решението, а притоа водејќи сметка за заштита на јавниот интерес." 

Член 10 

Во членот 19 став 1 зборовите: "кој нема државјанство на Република Македонија" се 
бришат. 

Член 11 

Во членот 21 по ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:  
"Против решението од став 2 на овој член барателот може да поднесе жалба до 
надлежната комисија на Владата на Република Македонија. 

Против решението на надлежната комисија на Владата на Република Македонија може да 
поведе управен спор." 

Член 12 

Во членот 27 во шестиот ред по зборот "Македонија" се става запирка и се додаваат 
зборовите: "за образецот на гаранцијата за прием во државјанство на Република 
Македонија и за образецот на заклетвата". 

Член 13 

Во членот 27 се додаваат два нови члена 27-а и 27-б, кои гласат: 
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"Член 27-а 

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од 
денот на влегувањето во сила на Законот. 

Член 27-б 

Со денот на почетокот на примената на овој закон, постапките за стекнување или 
престанување на државјанство на Република Македонија кои се започнати по Законот за 
државјанството на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 67/92) ќе продолжат според одредбите на овој закон." 

Член 14 

Државјаните на другите републики на поранешната СФРЈ и државјаните на поранешната 
СФРЈ кои на 8 септември 1991 година имале пријавено живеалиште, до поднесување на 
барањето постојано живеат на територијата на Република Македонија и имаат вистинска 
и ефективна врска со Република Македонија можат да стекнат државјанство на Република 
Македонија ако во рок од две години по влегувањето во сила на овој закон поднесат 
барање, доколку против нив не се води кривична постапка во Република Македонија, за 
кривични дела со кои се загрозува безбедноста и одбраната на Република Македонија и 
ги исполнуваат условите од член 7 став 1 точки 1 и 6 на овој закон. 

Член 15 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да 
утврди пречистен текст на Законот за државјанството на Република Македонија. 

Член 16 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на 
Република Македонија". 

 


