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И Н И Ц И Ј А Т И В А 

- 

 ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА 
 ЗАКОНОТ ЗА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

НЕВИДЕНТИРАНИ ЛИЦА ВО МАТИЧНАТА КНИГА НА РОДЕНИ 

   

 

  

I 

Целта на оваа иницијатива за конституциона, јудициелна, нормативна, репресивна и 

апостериорна контрола in abstracto, е поведување постапка за оценување на уставноста на 

Законот за изменување и дополнување на законот за невидентирани лица во 

матичната книга на родени (Сл. Весник на РM бр. 305/2020, од 22.12.2020 година) - 

делумно т.е. само во назначените делови: 

http://www.ustavensud.mk/
http://www.levica.mk/
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Член 1, ст. 3 

По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи: 

„ Лицето евидентирано во посебната матична книга на родени кое 
не е префлено во редовната матична книга на родени по навршување 

на пет години по автоматизам се префрла во редовната матична 
книга на родени при тоа применувајќи го членот 12 став (3) од овој 

закон. “ – (ВО ПОНАТАМОШНИОТ ТЕКСТ ПОБИВАНАТА НОРМА) 

  

  

  

I I   

          Оваа иницијатива за оцена на уставноста на побиваната норма од Закон за 

изменување и дополнување на законот за невидентирани лица во матичната книга на 

родени (Сл. Весник на РM бр. 305/2020, од 22.12.2020 година) ја поднесуваме согласно член 

24 став 1, член 108, член 110 став 1 алинеа 1,  член 112 став 1 од Уставот на РМ (од 1991 

година), како и член 12 од Деловникот на Уставниот суд (Сл. весник на РМ бр. 70/1992). 

  

  

I I I 

            Во склоп на оваа иницијатива, а согласно член 27 од Деловникот на Уставниот 

суд (Сл. весник на РМ бр. 70/1992), поради итноста и сериозноста на ова правно прашање, 

како и поради тешко остранливите последици кои можат да настанат со извршувањето на 

побиваната норма од Законот за изменување и дополнување на законот за 

невидентирани лица во матичната книга на родени (Сл. Весник на РМ бр 305/2020, од 

22.12.2020 година), бараме: 

-„Уставниот суд да донесе решение за запирање на извршувањето и дејствијата 

превземени врз основа на побиваниот акт со оваа иницијатива“. 
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I V  

Сметаме дека побиваната норма е спротивна на следниве одредби од Уставот на РМ ( од 

1991 година): 

1.    член 4 став 3: 

Државјанството на Република Македонија се уредува со закон. 

  

2.     член 8 став 1 точка 3: 

Темелни вредности на уставниот поредок на Р. Македонија се: 

т. 3: владеењето на правото; 

  

3.  член 9: 

Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од 

полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, 

политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. 
            Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви. 
  

4.  Член 51: 

 Во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со  Уставот, а 

сите други прописи со Уставот и со закон. 
        Секој е должен да ги почитува Уставот и законите. 
  
  
  

V 

Сметаме дека наводите во Иницијативата за оценување на уставноста на побиваната норма 

од Законот за изменување и дополнување на законот за невидентирани лица во 

матичната книга на родени (Сл. Весник на Р. Македонија бр 305/2020, од 22.12.2020 

година), се основани, па предлагаме: 

 -„Уставниот суд на РМ, согласно начелото на приоритет и итност да ја 

прифати Иницијативата и да поведе постапка за оценување на уставноста и да донесе 

одлука со која ќе ја поништи побиваната норма од законот, како противуставна“.  
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О б р а з л о ж е н и е 

  

Побиваната норма е во целосна спротивност со членот 4 став 3 од Уставот на Р. 

Македонија. Имено со  овој член од Уставот се предвидува уреденост на државјанството со 

закон. Врз основа на овој член од Уставот донесен е lex specialis односно закон со кој 

целосно се регулира оваа материја, Закон за државјанството на Р. Македонија  (Сл. 

Весник на РМ бр. 67/1992, 08/2004, 98/2008, 158/2011, 55/2016). Во членот 7 став 1 од 

Законот за државјанството на Р. Македонија  (Сл. Весник на РМ бр. 67/1992, 08/2004, 

98/2008, 158/2011, 55/2016) се предвидени условите за стекнување дражавјанство со 

природување. На лицата опфатени со побиваната норма им се овозможува да ги избегнат 

овие услови и им се овозможува со само 5 години евидентирано живеалиште (кое е 

спротивно од начинот на кој се врши евиденција евиденција на живеалиштето од постојната 

регулатива) на територијата на Р. Македонија да се стекнат со Извод од матичната книга на 

родени кој впрочем е единствен документ кој се поднесува во прилог на барањето за 

добивање „Уверение за државјанство“ со што на овие лица им се овозможува да добијат 

државјанство на Р. Македонија, како и да се стекнат со лична карта која е исправа со која 

покрај идентитетот, живеалиштето и адресата на граѓанинот на Р. Македонија се докажува 

и државјанството на Р. Македонија. 

       На овој начин, директно се создава правна пукнатина и се нарушува конзистентноста 

на уставниот поредок и согласноста на  законите со уставот. Ваквата законска регулатива е 

нејасна, неприменлива и создава колизија на законските норми. Оваа конструкција на 

побиваната норма го руши „Владеењето на правото“ како темелна вредност на уставниот 

поредок на Р. Македонија, а утврдена во членот 8 од Уставот. 

Побиваната норма е дискриминаторска и ја нарушува еднаквоста на граѓаните пред 

Уставот и законите, затоа побиваната норма е спротивна на член 9 од Уставот на РМ. 

И крајно, побиваната норма апсолутно го нарушува системот на нормативна 

хиерархија и овозможува заобиколување на предвидените уставни и законски норми, а со 

тоа побиваната норма е спротивна на член 51 од Уставот на РМ. 

             

  

**** 

НАПОМЕНА: Врз основа на досегашното лошо искуство при комуникацијата со Вашите служби, 

како подносители, БАРАМЕ да бидеме навремено и писмено известени за понатамошното 

постапување, како и за исходот од оваа наша Иницијатива – согласно чл. 13 и чл. 22, ст. 1-2 од 

Вашиот Деловник за работа (Сл. весник на РМ бр. 70/1992). 


