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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 131 став 5 од Уставот на Република Македонија, Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 2019 година, донесе 

 
ОДЛУКА 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 Македонија, што Собранието на Република Македонија ги донесе на седницата 
одржана на 11 јануари 2019 година. 

Амандманите ХХХIII, XXXIV, XXXV и XXXVI на Уставот на Република Македонија, 
се составен дел на Уставот на Република Македонија и влегуваат во сила со влегувањето 
во сила на Конечната спогодба за решавање 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 воспоставување на стратешко 
партнерство меѓу страните и ратификацијата на Протоколот за пристапување 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 влегувањето во сила на Конечната спогодба за решавање 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 воспоставување 
на  стратешко  партнерство  меѓу  страните  и  ратификацијата на  Протоколот  за 
пристапување во НАТО од Првата страна на Конечната спогодба. 

 
АМАНДМАН XXXIII 

1.  Во  Уставот  зборовите:  „Република  Македонија“  се  заменуваат  со  зборовите: 
„Република  Северна  Македонија“,  а  зборот  „Македонија“  се  заменува  со  зборовите: 
„Северна Македонија“, освен во членот 36 од Уставот на Република Македонија. 

 
АМАНДМАН XXXIV 

1. Во Преамбулата на Уставот на Република Македонија се бришат зборовите: „кaко и 
граѓаните кои живеат во нејзините граници кои се“, „одлуките на АСНОМ“ се заменуваат 
со зборовите: „правните одлуки кои се наведени во Прогласот од Првото заседание на 
АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ“, по зборот „година“ 
се додаваат зборовите: „на кои се изрази волјата за создавање на самостојна суверена 
држава и Охридскиот рамковен договор“, а се бришат зборовите: „одлучија да“. 

2. Со овој амандман се вршат измени во Преамбулата - Амандман IV на Уставот на 
Република Македонија. 
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АМАНДМАН XXXV 

1. Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката 

независност на соседните држави. 

2. Со овој амандман се дополнува членот 3 од Уставот на Република Македонија. 

 
АМАНДМАН XXXVI 

1. Републиката ги штити, гарантира и негува особеностите, историското и културното 

наследство на македонскиот народ. 

Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или 

престојуваат во странство. 

Републиката се грижи за дијаспората на македонскиот народ и за дел од албанскиот 

народ, турскиот народ, 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 суверените права на други држави и во нивните 

внатрешни работи. 

2. Со овој амандман се заменува членот 49 и Амандман II на Уставот на Република 

Македонија. 


