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П О Д Н О С И Т Е Л:  ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА  

ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20-1/12; општина Центар – 1000 Скопје 
 

 
 

 

П Р Е Т С Т А В К А 
СО ПРЕДЛОГ ЗА НАТАМОШНО ПРАВИЛНО ПОСТАПУВАЊЕ 

 
 

Врз основа на член 3, став 1 од Законот за постапување по претставки и 

предлози (Сл. весник на РМ бр. 82/2008 и 56/09, 13/13, 156/15, 193/15), во својство на 

правно лице, ја поднесуваме оваа наша Претставка, заради остварување на јавниот 

интерес утврден со закон. 

Имено, графата за државјанство на овластените физички лица, во „ТЕКОВНА 

СОСТОЈБА НА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИЦИ НА СУБЈЕКТИТЕ“ – документ кој го издава 

Централниот регистар, во континуитет се издава со пополнети зборови „Северна 

Македонија“ од страна на ЦР!?  

Со овој писмен поднесок, сакаме да Ви укажеме дека ваквата постапка е 

спротивна на чл. 2, ст. 2 од Уставниот закон за спроведување на Амандманите од XXXIII 

до XXXVI на Уставот на Република Македонија (Сл. весник на РМ бр. 6/2019), каде е 

наведено државјанството да биде „МАКЕДОНСКО / граѓанин на РСМ“.  

Поради тоа, бараме да ја примените оваа одредба доследно и во графата за 

државјанство во сите документи кои ги издава Централниот регистар зборовите 

„[Република] Северна Македонија“  да бидат заменети со зборот „МАКЕДОНСКО“.  

Согласно чл. 5 и чл. 9 од Законот за постапување по претставки и предлози 

бараме, Централниот регистар веднаш да ја земе во работа оваа претставка, да ја 

разгледа, по неа да постапи и, како подносител, да ни одговори за основаноста и за 

резултатите од постапувањето во рок од 15 дена, со оглед дека не се работи за обемно 

и сложено правно прашање. 

 

С к о п ј е 

28.IV.2021 

                                                            П о д н о с и т е л: 
ПП ЛЕВИЦА 

 

проф. д-р Димитар Апасиев 
 

___________________________________ 
(Претседател) 
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