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ВОВЕД:
 
I.ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Согласно Уставот на Република Македонија како највисок правен акт, 
Република Македонија е конституирана како национална држава на македонскиот 
народ во која се обезбедува целосна граѓанска рамноправност и трајно 
сожителство на македонскиот народ со Албанците, Турците, Власите, Ромите и 
другите националности кои живеат во Република Македонија, во која се 
гарантираат човековите права, граѓанските слободи и националната 
рамноправност, се обезбедува  мир и сожителство на македонскиот народ со 
националностите кои живеат во Република Македонија и социјална правда, 
економска благосостојба и напредок на личниот и заедничкиот живот.

Република Македонија со закон го има уредено прашањето на празниците, 
каде што самиот мултиетнички и мултиконфесионален карактер на државата ја 
диктира категоризацијата на: државни празници, празниците на републиката и 
празниците кои се празнуваат и се неработни денови за граѓаните (зависно од 
етничката и верската припадност.

Дополнувањето на Законот за празниците во Република Македонија со нови 
алинеи е од причина што со Резолуцијата на Европскиот парламент од 15 април 
2015 година, по повод Меѓународниот ден на Ромите-анти-ромизмот во Европа, 
Европската Унија го призна истиот за Меморијален ден на геноцид над Ромите во 
Втората светска војна (European Parliament resolution of 15 April 2015 on the 
occasion of International Roma Day-anti-Gypsyism in Europe and EU recongnation of 
the memorial day of the Roma genocide during World War II (2015/2615(RSP), 
(52015IP0095).Овој документ на Европската Унија беше адресиран до 
парламентите на земјите членки на ЕУ,  до Советот,  Комисијата, Организацијата 
за безбедност и соработка на Европа, Советот на Европа, до земјите кандидатки 
за членки на Европската унија и владите на земјите членки.

Меѓународниот ден на сеќавањето на ромските жртви на геноцидот во 
Втората светска војна/самударипен (samudaripen), е ден на кој се комеморираат 
сите ромски жртви на Втората светска војна, а тој се одбележува во сеќавање на  
2897 Роми се убиени во концентрациониот логор во Аушвиц.

По Втората светска војна ромската жртва е заборавена и со тоа 
маргинализирана во процесите на комеморацијата на жртвите на Втората светска 
војна, историографијата, образовните програми и учебниците, а ромските жртви   
попатно се спомнуваат како народите кои страдале во Втората светска војна.

Неколку членки на Европската Унија како што се Република Полска и 
Унгарија, со посебни резолуции го имаат признаено 2 август како Меѓународен 
ден на сеќавање на ромските жртви на холокаустот, а Парламентот на Република 
Хрватска има усвоено одлука со која се прогласува овој ден на Меѓународен ден 
на сеќавањето на ромските жртви на геноцидот во Втората светска 
војна/самударипен (samudaripen).

Негувањето на својот мајчин јазик е од големо значење за опстанокот на 
една етничка заедница. Историјата, културата и јазикот на еден народ се неговото 
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основно обележје. На првиот конгрес на Роми кој се одржа во Лондон во 1971 
година, Ромскиот јазик – Romani chib, е деклариран за како официјален јазик на 
сите Роми во светот.

Во 2015 година, Унеско го прогласи 5 ноември за Светски ден на ромскиот 
јазик, со што УНЕСКО испрати јасна порака дека Ромскиот јазик е дел од 
културното наследство и културното богатство на светот. Ромскиот јазик, односно 
„Romani chib”, мора да се сочува, бидејќи е древен јазик со сите лингвистички 
карактеристики на модерен јазик кој е во опасност од исчезнување. 

Во прогласот на Унеско, освен што се определува 5 ноември за Светски ден 
на ромскиот јазик кој ќе се одбележува секоја година од УНЕСКО како 
меѓународен ден, се охрабруваат земјите членки да ја поддржат промоцијата и 
прославата на овој ден.

Со прославување на овој ден, се промовира образованието, јазикот и 
културата на Ромите во Република Македонија.

Со донесувањето на Предлог законот за дополнување на Законот за 
празниците во Република Македонија, ќе се докаже дека во неа  се поддржуваат 
мултикултурните вредности на нејзините граѓани.

 

II.ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Предлог на законот за дополнување на Законот за празниците на 
Република Македонија, се заснова на истите начела на кои се заснова Законот за 
празниците на Република Македонија.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
   

   Предлогот на законот за дополнување на Законот за празниците на 
Република Македонија нема да предизвика финансиски импликации врз Буџетот 
на Република Македонија.

       
IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ 
ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ 
ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на Предлогот на закон за дополнување на Законот за 
празниците на Република Македонија не е потребно обезбедување на финансиски 
средства и не повлекува материјални обврски.
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАЗНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за празниците на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 21/1998 и 18/2007), во членот 4 став 2 по алинејата 7 
се додаваат две нови алинеи 8 и 9 кои гласат:

„- 5 август за Меѓународен ден на сеќaвањето на ромските жртви на 
геноцидот во Втората светска војна - самударипен (samudaripen);

- 5 ноември за светски ден на ромскиот јазик за  припадниците на ромската 
заедница во Република Македонија;“.

Алинеиите 8 и 9 стануваат алинеи 10 и 11.

Член 2

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



6

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА  ПРЕДЛОГОТ  НА 
ЗАКОНОТ 
 
      Со Законот за празниците на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 21/1998 и 18/2007), се уредуваат државните празници 
на Република Македонија и другите празници и се определуваат неработните 
денови на празнувањето.

 Во членот 1 се предлага дополнување на членот 4 став 2 со нови алинеи 
со кои како неработни денови  за припадниците на ромската заедница покрај 8 
Април, Меѓународен ден на Ромите за припадниците на ромската заедница, кој 
што е уреден во постојното законско решение се прогласуваат и  

- 5 август за Меѓународен ден на сеќaвањето на ромските жртви на 
геноцидот во Втората светска војна - самударипен (samudaripen) и

- 5 ноември за светски ден на ромскиот јазик за  припадниците на ромската 
заедница во Република Македонија.

Во членот 2 уредено влегувањето во сила на законот.
  

II. МЕЃУСЕБНАТА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ
 

Решенијата содржани во предложените одредби се меѓусебно поврзани и 
претставуваат една правна целина.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложеното дополнување на Законот, 5 август и 5 ноември ќе се 
празнуваат и ќе бидат неработни денови за припадниците на ромската  заедница.
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБА НА ЗАКОНОТ  ЗА ПРАЗНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА КОИ СЕ ДОПОЛНУВААТ ("Службен весник на Република 

Македонија" број 21/1998 и 18/2007)

 

Член 4

Во Република Македонија се празнуваат и неработни денови за верниците 
од православната вероисповед се:

- Бадник, ден пред Божик;
- 19 Јануари, Богојавление (Водици);
- Велики Петок, петок пред Велигден;
- 28 Август, Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица) и
- Духовден, петок пред Духовден.
Во Република Македонија се празнуваат и неработни денови се:
- Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам за верниците од 

муслиманската вероисповед;
- 22 Ноември, Ден на албанската азбука за припадниците на албанската

заедница;
- 21 Декември, Ден на настава на турски јазик за припадниците на турската

заедница;
- Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур за припадниците на еврејската 

заедница;
- првиот ден на Божик, вториот ден на Велигден и Празникот на сите 

светци,според Грегоријанскиот календар за верниците од католичката 
вероисповед;

- 27 Јануари, Свети Сава за припадниците на српската заедница;
- 8 Април, Меѓународен ден на Ромите за припадниците на ромската 

заедница;
- 23 Мај, Национален ден на Власите за припадниците на влашката 

заедница и
- 28 Септември, Меѓународен ден на Бошњаците за припадниците на

бошњачката заедница.


