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И Н И Ц И Ј А Т И В А 
ПРЕТСТАВКА ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ПОДЗАКОНСКИ ПРАВЕН АКТ 
ОД МАТЕРИЈАЛНОПРАВЕН АСПЕКТ 

 
 

I 
Целта на оваа граѓанска иницијатива, односно петиција за конституциона, 

јудициелна, нормативна, репресивна и aпостериорна контрола in abstracto, е поведување 

постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за пристапување кон 

измена на Уставот на Република Македонија Бр. 08 – 6054/1 (19.X.2018) во целина – 

како општ подзаконски правен акт, донесена вечерта во 22:00 часот од страна на 

Собранието на Р. Македонија, на тензичната седница одржана на ден 19 октомври 2018 

година, своерачно потпишана од страна на претседателот на Собранието – м-р Талат 

Џафери, а ургентно објавена истата ноќ во Службен весник на РМ, бр. 192/18 – стр. 2, под 

нумерација: 3532. 

 

II 
Оваа иницијатива за оцена на уставноста и законитоста на горенаведената 

побивана Одлука ја поднесуваме како своевидна ААccttiioo  ppooppuullaarriiss sui generis – согласно чл. 

24, ст.1; чл. 108; чл. 110, ст.1, ал.1-2 и чл. 112, ст.1 од Уставот на Република Македонија 

(1991); како и чл. 12 од Деловникот на Уставниот суд на РМ (1992). 

 

III 

Бараме целосна касација, односно поништување [со ретроактивно правно 

дејство еx tunc] на горенаведената оспорена Одлука во целина, со Ваша конечна и 

мериторна одлука – од причини што, основано, сметаме дека постојат апсолутни и 

неотстранливи материјално-правни недостатоци кои ја прават апсолутно ништовно и 

непосточеко правно дело (лат. negotia irrita), поради што таа не може и не смее да 

произведе правно дејство и да биде дел од внатрешниот позитивно-правен поредок на 

Републиката, заради постоење на суштински пречки и материјални недостатоци во 

самото нејзино носење – кои се во директна спротивност со: Уставот на РМ (1991), 
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Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните (2005) и 

Венецијанскиот Кодекс за добри референдумски практики при Советот на Европа (2007). 

 

IV 

Во склоп на оваа иницијатива ги истакнуваме следниве три посебни барања: 

1. Барање за изрекување времена мерка (по чл. 27 од Деловникот) – поради 

тоа што со ефективното спроведување во пракса на побиваната Одлука и со 

нејзиното извршување можат да настанат тешко отстранливи и штетни последици 

по државно-правниот континуитет, идентитетот на народот и суверенитетот на 

граѓаните, неодложно бараме - во текот на траењето на постапката, а до 

донесувањето на конечната одлука - Судот да донесе привремено решение за 

запирање на извршувањето на поединечни акти или дејствија преземени врз основа 

на оспорената одлука.  

2. Барање за одржување јавна расправа (по чл. 33 од Деловникот) – поради 

сериозноста и поширокото општествено-политичко и уставно-правно значење на 

јуристичките импликации од ваквата Одлука, цениме дека Уставниот суд треба, 

покрај подготвителна седница, да закаже и јавна расправа за случајов, на која покрај 

учесниците во постапката, ќе бидат поканети домашни и странски експерти и 

професори по Уставно право, Меѓународно право и Историја на правото – како би 

можеле да се добие појасен увид во фактичката и правна ситуација. Поради 

историскиот контекст, пожелно е за ваквата расправа и евидентирање на 

искажаните ставови и правни мислењa [opinio iuris] да биде обезбедено и 

стенограмско и магнетофонско, т.е. визуелно-тонско снимање. 

3. Барање за спојување на постапката (по чл. 21 од Деловникот) – 

алтернативно бараме, доколку во меѓувреме и други, правни или физички лица, 

покренале постапка за истата правна работа – овие посебни иницијативи да се 

здружат со првоподнесената, придружувајќи се на веќе образуваниот предмет, а за 

сите нив заедно да се води само една и единствена постапка и да се донесе една 

одлука in meritum. 

 

V 

1. Предметнава парламентарна Одлука е директно спротивна на следниве 

уставни одредби, особено во подвлечениот дел, кои се стипулирани во Преамбулата и 

во нормативниот дел на Уставот на РМ, поточно во Делот I: Основни одредби; во Делот 

II: Основни слободи и права на човекот и граѓанинот – оддел 2 „Економски, социјални и 

културни права и оддел 3 „Гаранции на основните слободи и права“; во Делот III: 

Организација на државната власт – оддел 1 „Собрание на РМ“; во Делот VI: Меѓународни 

односи; и, конечно, во Делот VIII: Измена на Уставот. 
     

а) ччлл..  11  оодд  УУРРММ::  
Република Македонија е суверена, самостојна, демократска и социјална 
држава.  
Суверенитетот на Република Македонија е неделив, неотуѓив и непренослив. 
 

б) ччлл..  22  оодд  УУРРММ::  
Во Република Македонија суверенитетот произлегува од граѓаните и им 
припаѓа на граѓаните. 
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Граѓаните на Република Македонија власта ја остваруваат преку 
демократски избрани претставници, по пат на референдум и други облици на 
непосредно изјаснување. 
 

в) ччлл..  7733  оодд  УУРРММ:: 
Собранието одлучува за распишување на референдум за одделни прашања од 
својата надлежност со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. 
Одлуката на референдумот е усвоена, ако за неа гласало мнозинството од 
избирачите кои гласале, доколку гласале повеќе од половината од вкупниот 
број избирачи. 
Собранието е должно да распише референдум кога предлог ќе поднесат 
најмалку 150.000 избирачи. 
Одлуката донесена на референдумот е задолжителна. 
 
 

г) ччлл..  113300  оодд  УУРРММ::  
Предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија 
можат да поднесат претседателот на Републиката, Владата, најмалку 30 
пратеници или 150.000 граѓани. 

*** 

(д) ААммааннддммаанн  VVIIIIII  ннаа  УУРРММ  ((22000011))::  
Припадниците на заедниците имаат право слободно да го изразуваат, 
негуваат и развиваат својот идентитет и особеностите на своите 
заедници и да ги употребуваат симболите на својата заедница. 
Републиката им ја гарантира заштитата на етничкиот, културниот, 
јазичниот и верскиот идентитет на сите заедници.  

 

(ѓ)  ччлл..  88,,  сстт..11;;  аалл..  33,,  44  ии  1111  оодд  УУРРММ::  
 Темелни вредности на уставниот поредок на Р. Македонија се: 
  т. 3: владеењето на правото; 
  т. 4: поделба на државната власт на законодавна, извршна и судска; 

                   т. 11: почитување на општо прифатените норми на меѓународното право. 
 

 (е) ччлл..  5511  оодд  УУРРММ::  
Во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со  
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.  
Секој е должен да го почитува Уставот и законите. 
 

(ж) ччлл..  5500,,  сстт..33  оодд  УУРРММ:: 
Граѓанинот има право да биде запознат со човековите права и основни 
слободи и активно да придонесува, поединечно или заедно со други, за нивно 
унапредување и заштита. 

 

(з) ччлл..  5544,,  сстт..11  оодд  УУРРММ::  
Слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат 
само во случаи утврдени во Уставот.  

 

(ѕ)  ччлл..  111199,,  сстт..11  оодд  УУРРММ::  
Меѓународните договори во името на Република Македонија ги склучува 
претседателот на Република Македонија. 

 

(и) ччлл..  111188  оодд  УУРРММ:: 
Меѓународните договори што се ратификувани во согласност со Уставот 
се дел од внатрешниот правен поредок и не можат да се менуваат со закон. 

 

2. Вака донесената Одлука е спротивна и на следниве законски одредби, особено 

во подвлечениот дел, нормирани со когенсни норми во Уставниот закон за 

спроведување на Уставот на Република Македонија (Сл. весник на РМ - 52/1991): 
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а) ччлл..  11  оодд  УУЗЗССУУРРММ:: 
Уставот на Република Македонија се применува од денот на прогласувањето од 
Собранието на Република Македонија, ако за примената на одделни негови 
одредби со овој уставен закон не е поинаку определено. 

 

б) ччлл..  33,,  сстт..11  оодд  УУЗЗССУУРРММ:: 
Република Македонија како суверена и самостојна држава својата меѓународна 
положба и односите со другите држави и меѓународни органи, организации и 
заедници ги остварува според општоприфатените начела на меѓународното 
право. 
 

в) ччлл..  55,,  сстт..11  оодд  УУЗЗССУУРРММ:: 
Постојните сојузни прописи се преземаат како републички со надлежностите на 
органите утврдени со Уставот на Република Македонија. 
 

г) ччлл..  1177  оодд  УУЗЗССУУРРММ:: 
Овој уставен закон го прогласува Собранието и влегува во сила истовремено со 
прогласувањето на Уставот. 
 

3. Оспоренава Одлука е директно спротивна и на подолунаведениве републички 

законски одредби, особено во подвлечениот дел, нормирани со императивен правен 

режим на Ius cogens, а сместени во матичниот Закон за референдум и други облици на 

непосредно изјаснување на граѓаните (Сл. весник на РМ бр. 81/05 од 29.IX.2005 + 

Одлука на Уставен суд на РМ У.бр. 195/2005 од 22.XII.2005 + Автентично толкување 

објавено во Сл. весник на РМ бр. 50/06 од 17.IV.2006) – како специјален закон за оваа 

материја, поточно во Глава I: Општи одредби; во Глава II: Референдум – оддел 1 

„Референдум на државно ниво“ и оддел 2: „Органи за спроведување на референдум на 

државно ниво“; и во Глава IV: Утврдување на резултатите од референдумот. 

а) ччлл..  22  оодд  ЗЗРРДДООННИИГГ:: 
Референдумот е облик на непосредно изјаснување на граѓаните во 
одлучувањето за одделни прашања од надлежност на Собранието на 
Република Македонија, за прашања од надлежност на општините, на градот 
Скопје и на општините во градот Скопје, како и за други прашања од локално 
значење. 
 

б) ччлл..  88,,  сстт..22  оодд  ЗЗРРДДООННИИГГ:: 
Одлуката донесена на референдумот за одлучување е задолжителна. 

 

в) ччлл..  3300  оодд  ЗЗРРДДООННИИГГ:: 
Одлуките на референдумот на државно ниво се сметаат за усвоени ако за 
нив гласале мнозинството од вкупниот број граѓани кои гласале, доколку 
гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во 
избирачкиот список, освен во случаите кога за одделни прашања со Уставот 
и со овој закон поинаку не е утврдено.  
Собранието е должно, во рок од 60 дена по објавувањето на резултатите од 
референдумот, да го уреди прашањето, односно законот по кој се одлучувало 
на референдумот, во согласност со резултатите од референдумот. 
 

г) ччлл..  3311  оодд  ЗЗРРДДООННИИГГ:: 
Органи за спроведување референдум на државно ниво се:  
- Државната изборна комисија; 
- Општинските изборни комсии за спроведување избори за пратеници во 
Собранието на РМ (општински изборни комисии); и 
- избирачки одбори. 
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д) ччлл..  3322,,  сстт..11,,  аалл..1122  ии  1199  оодд  ЗЗРРДДООННИИГГ:: 
Државната изборна комисија:  
- поднесува Извештај до Собранието за спроведениот референдум на 
државно ниво, во рок од три дена од денот на неговото одржување; 
- го утврдува и објавува Резултатот од референдумот на државно ниво. 
 

ѓ) ччлл..  5566  оодд  ЗЗРРДДООННИИГГ::  
ДИК резултатот од гласањето на референдумот на државно ниво го 
објавува во „Службен весник на РМ“, во рок од 15 дена од денот на 
одржувањето на референдумот. 
Извештајот за резултатот од гласањето на референдумот на државно 
ниво, ДИК го доставува до Собранието. 
 

       
 

VI 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

1. Побиваната собраниска одлука е спротивна на 
задолжителната референдумска Одлука од 1991! 

 

Собранието на Р. Македонија, со Одлуката за распишување на референдум во 

Република Македонија (Сл. весник на РМ - 37/1991), распиша задолжителен 

референдум, на кои македонските граѓани се изјаснуваа за прашањето: „Дали сте за 

суверена и самостојна држава Македонија, со право да стапи во иден сојуз на 

суверените држави на Југославија“? Согласно официјалниот правовалиден Резултат 

од референдумот во Република Македонија одржан на 8 септември 1991 година Бр. 2–

29 (Сл. весник на РМ - 43/1991 од 20.IX.1991; стр. 712, нумерација: 840), со 

непосредно и тајно гласање, се изјаснија 1.132.981 граѓани [или излезноста беше 

75,75% од вкупниот број граѓани со право на глас], со што беше исполнет цензусот за 

успешност на референдумот! За прашањето за кое се одлучуваше на референдумот, 

со ЗА се изјаснија 1.079.308 граѓани [72,16% од вкупниот број на граѓани со право на 

глас!]; a ПРОТИВ се изјаснија 39.639 граѓани (или 2,65%). Врз основа на Резултатот 

од изјаснувањето на граѓаните, Републичката комисија за спроведување на 

референдумот утврди дека референдумот, одржан на 8 септември 1991, е 

полноважен – согласно чл. 4 од тогашниот Закон за републички референдум (Сл. 

весник на СРМ - 29/1973 и 40/91) – и за тоа службено го извести Собранието на РМ со 

посебен Извештај за спроведување на референдумот Бр. 20–29 (20.IX.1991), кој беше 

усвоен на првата наредна пленарна седница! 

Според чл. 5 од споменатиот Закон за републички референдум (1973) – кој, 

патем речено, беше преземен како републички пропис согласно чл.5, ст.1 од 

Уставниот закон спроведување на Уставот на РМ (Сл. весник на РМ - 52/1991 и 

4/92) и кој важеше сè до јуни 1998, кога всушност беше донесен и првиот специјален 

закон за оваа материја во независна Македонија1 – „одлуката донесена на 

референдумот е задолжителна“! Ваква иста одредба подоцна беше инкорпорирана 
 

1 Матичниот Закон за републички референдум (1973) престана да важи после двоиполдецениско 
важење, дури со влегувањето во сила на Законот за референдум и граѓанска иницијатива (Сл. весник 
на РМ - 24/1998). 
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и на повисоко правно ниво, т.е. во самиот Устав на РМ (1991), како највисок и 

супериорен државно-правен акт: „Одлуката донесена на референдумот е 

задолжителна“ [чл. 73, ст.4 од УРМ]!!!  

Во насока на правен континуитет при имплементацијата на задолжителноста 

на референдумската одлука, слични одредби содржеше и подоцнежниот Закон за 

референдум и граѓанска иницијатива (Сл. весник на РМ - 24/1998): „Собранието не 

може да донесе закон ако на законодавен (претходен) референдум избирачите се 

изјасниле против донесување на закон или против начинот на уредување на 

определено прашање, што би бил во спротивност со резултатите од референдумот“ 

[чл. 24, ст.2] и дека: „Собранието е должно, во рок од 60 дена по спроведениот 

законодавен (дополнителен) референдум, да го уреди прашањето, односно законот 

по кој е одлучувано на референдумот, во согласност со резултатите од 

референдумот“ [чл. 25 од ЗРГИ]. Конечно, и најновиот и сè уште актуелен Закон за 

референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните (Сл. весник на РМ 

- 81/2005), ја потврдува задолжителноста на референдумскатa одлука кога станува 

збор за т.н. обврзувачки референдум, каков што впрочем беше плебисцитот за 

независност од 1991: „Одлуката донесена на референдумот за одлучување е 

задолжителна“! [чл. 8, ст.2] како и дека: „Одлуките на референдумот на државно ниво 

се сметаат за усвоени ако за нив гласале мнозинството од вкупниот број граѓани кои 

гласале, доколку гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани 

во Избирачкиот список... Собранието е должно, во рок од 60 дена по објавувањето на 

резултатите од референдумот, да го уреди прашањето, односно законот по кој се 

одлучувало на референдумот, во согласност со резултатите од референдумот“ [чл. 30 

од ЗРДОНИГ]! 

Ова значи дека, во еден институционален контекст, тука е присутен елементот 

на коерциција, сфатена како институционална принуда кон државните органи и до 

пратениците – кои во случајов се само делегати на народната волја – тие да мора 

стриктно да ја почитуваат одлуката на граѓаните донесена на референдум, без оглед 

на нивното лично и интимно согласување или несогласување со неа. 

 

2. Задолжителниот референдум е помоќен од консултативниот 
 

Во македонското јавно право (ius publicum), постојат пет легислативни поделби 

на видовите референдуми. Критериумот кој е релевантен во конкретниов случај е 

според задолжителноста на донесената одлука – при што републичките 

референдуми кај нас се делат на: (1) Задолжителен/обврзувачки/одлучувачки 

референдум [законскиот назив му е референдум за одлучување, каков што беше 

оној во 1991], чијашто одлука е задолжителна и правно обврзувачка „спрема сите“ 

(erga omnes), па дури и за пратениците во Собранието на РМ, како народни 

избраници кои не смеат да постапуваат спротивно на волјата на мнозинството 

граѓани, од кои извира суверенитетот; и (2) Незадолжителен/необврзувачки/ 

консултативен/советодавен/анкетен референдум [„референдум за консултирање“, 

каков што беше овој од 2018 год.], а чијашто одлука – во случај таква да има – не е 

обврзувачка за Собранието.  
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На спроведениот неуспешен државен консултативен референдум од 30 септември 

2018, граѓаните се изјаснуваа на капциозното прашање: „Дали сте за членство во ЕУ и 

НАТО со прифаќање на Договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција?“, 

кој имплицитно го предвидува новото планирано уставно име „Северна Македонија“. Во 

званично објавените официјални резултати, од страна на надлежната Државна 

изборна комисија, во нејзиниот Извештај на ДИК за конечните резултати од 

гласањето на Референдумот на државно ниво од 30 септември 2018 Бр. 12–2139/2 од 

3.X.2018 (Сл. весник на РМ - 186/18, стр. 12, нумерација: 3401) – кој, на ден 8 

октомври 2018, е проследен и до Собранието на РМ – се констатира дека: „Согласно 

конечните резултати од Референдумот 2018, одлуката не е усвоена бидејќи не 

гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во Избирачкиот 

список“ [§ 5]!  

Венецијанската комисија при Советот на Европа, каде што и ние како држава 

полноправно членуваме, во својот Кодекс на добри референдумски практики (2007) 

дава стандардизирана и меѓународно прифатена дефиниција што точно значи 

неуспешен референдум и како треба да се толкуваат резултатите од него – што 

само ја потврдува нашата теза дека е невозможно да има валидна одлука при 

пропаднат референдум: „Минималниот праг, односно цензусот за излезност значи 

дека во најдобар интерес на оние кои се против предлогот е да 

апстинираат/бојкотираат, наместо да гласаат против! Нивното негласање го 

зголемува процентот на неизлезност, а со тоа и шансите дека потребниот цензус за 

успешност и валидност на референдумот нема да биде достигнат. На пример, ако 

48% од гласачкото тело е ЗА предлогот, 5% е ПРОТИВ него, а остатокот од 47% од 

електоратот планира воопшто да НЕ ГЛАСА – тогаш петте проценти на 

противниците на предлогот треба само, на денот на референдумот, да не се појават 

на гласачкото место за така да го наметнат своето гледиште над оние кои се ‘за’“ 

[параграф 51 од т.н. Explanatory Memorandum на Венецијанскиот кодекс].2 

 

3. На референдумот за т.н. Преспански договор не беше 
донесена никаква нова одлука која би ја заменила 
претходната! 

 

Ова практично значи дека со излезност од 36,9% и вкупен број на граѓани кои 

излегле на гласање од 666.344 избирачи (од кои „ЗА“ Северна Македонија гласале 

само 609.427, наспроти очигледното квалификувано мнозинство од 1.079.308 

граѓани кои гласале „ЗА“ Република Македонија на референдумот во 1991) овој 

консултативен референдум е правно неуспешен, бидејќи не е постигнат 

потребниот уставен цензус кој е conditio sine qua non за воопшто да се пристапи кон 

броење на „мнозинството“ од електоратот кои гласале. Оттука, последниот 
 

2 Види: Code of Good Practice on Referendums – III [Specific Rules]; 7 [Quorum], §51, pp.22; Council of 
Europe, European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) – CDL-AD(2007)008, Study. 
No 371/2006, Council for Democratic Elections - 19th Meeting (Venice, 16 December 2006) & Venice 
Commission - 70th Plenary Session (Venice, 16-17 March 2007), Strasbourg, 2007. Целосната верзија на 
следниов линк: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=cdl-ad(2007)008-e 
[последен пристап: 23.10.2018]. 
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Референдум 2018 не може да продуцира никакви нови и различни правно 

релевантни последици кои би го тангирале уставното име на земјата, односно 

очигледен факт е дека воопшто не постои изгласување нова правовалидна 

референдумска одлука, која што евентуално би ја заменила онаа од 1991, па затоа и 

истата останува во целосна и потполна правна важност!  

Следствено на правниот принцип, познат уште од Римското право, дека 

„непознавањето на правото му штети на оној кој не го познава“ (ignorantia iuris nocet), 

не може товарот и штетноста од ваквото перфидно и противправно дејствие на 

погрешна примена и злоупотреба на материјалното право, во кој непотребно и без 

никаков правен основ се вплетка парламентот по сопствена вина, со една ваква 

небулозна Одлука – која, спротивно на сите општоприфатени и демократски правни 

правила, потполно ја поништува и негира еднаш изразената недвосмислена волја на 

народот за тоа како ќе му се вика Републиката во која живее – да му се префрла на 

грбот на народот, кој интелигентно реши да го бојкотира манипулативниот 

референдум за промена на името, на тој начин ненасилно спротивставувајќи му се на 

октроираниот т.н. Преспански договор. На овој начин, преку осмислен политички 

процес на изигрување на законите (fraudem leges) и недозволиво форсирање на 

понатамошни уставни промени мнимо волјата на апсолутното мнозинство граѓани 

на РМ, до непрепознатливост се релативизира уставната релација помеѓу граѓаните 

и парламентот и истата карикатурално се деконституционализира – преку 

виртуелно создавање на накаков си „основ“, на мала врата, одлуката на граѓаните од 

задолжителниот Референдум 1991 во иднина да не биде обврзувачка за Собранието, 

што е правно невозможно и недопустливо. 

 

4. Референдумска одлука може да се замени само со нова 
референдумска одлука 

 

Согласно моќниот авторитативeнт правен стандард, т.е. процесниот принцип 

на веќе еднаш пресудена работа (res iudicata), кој забранува повторно да се чепка во 

правосилно затворен предмет кој е ставен ad acta, и понатаму во задолжителна 

правна сила непречено си останува првично донесената референдумска Oдлука од 

1991, бидејќи отсуствува нова одлука која евентуално неа би ја заменила! А 

референдумската одлука, која плебисцитарно ја донесоа македонските граѓани при 

сецесијата од СФР Југославија, изречно го содржи само зборот „МАКЕДОНИЈА“, како 

име на новата држава за која народот масовно и позитивно се изјасни во 1991. 

Оттука, владиниот Предлог за пристапување кон измена на Уставот на РМ со насоки 

за негово изменување и дополнување Бр. 44-9241/1 (8.X.2018), којшто во своето 

образложение и во точката 2 реферира и се повикува на некаква си „имплементација 

и усогласување со Договорот со Грција“ [!?] е противправен документ кој не може да 

произведе никакво правнообврзувачко дејство, затоа што директно контрира на 

народната волја изразена на обата референдума на државно ниво (1991 и 2018).  

Во правото ниту се видело, ниту се чуло парламентот – како секундарен 

претставнички орган на граѓаните – да може да ја дерогира и суспендира 

примарната референдумската народна одлука, и згора на сè да донесе нова одлука 



9 

 

спротивна на мнозинската волја на истите тие граѓани од кои извира народниот 

суверенитет, а којашто тие изрично и експлицитно ја изразиле по пат на т.н. 

непосредна/директна демократија, како инстанционо врховен и императивен облик 

на одлучување vis-à-vis посредната/ индиректна демократија. Според 

уставноприфатената теорија за народен/граѓански/демократски суверенитет, 

народот е фундаментален и врвен новител на државната власт – или, како што вели 

Алексис Де Токвил, тој е извор и утока на сè: „Сè извира од него и сè се влева во него. 

Народот владее со политичкиот свет, како Господ со Вселената“. Остварувањето на 

суверенитетот е апсолутно и неотуѓиво право на мнозинството од народот и тоа е 

правило, а не исклучок! Ниту еден закон или одлука што не ја одобрил народот нема 

обврзувачка вредност за него. Впрочем, тоа не е никаква одлука ако се противи на 

„општата волја“ (Русо). Со други зборови, граѓаните, во прв и последен степен, 

донесоа релевантна референдумска Одлука која важи „спрема сите“ (erga omnes), па и 

спрема Собранието и со тоа во иднина ја ограничиле легислативната волја на 

законодавецот да ја става вон сила званичната народна одлука, без оглед што за неа 

гласале 80 уценети или подмитени пратеници. Но, дури и сите 120 пратеници да 

гласаат спротивно на постоечката референдумска Одлука (1991), таа одлука не може 

да биде променета со никаква спротивна собраниска одлука или со било каква 

парламентарна процедура. Дотолку повеќе што постои законска забрана оваа 

правовалидна одлука, pro futuro да не може да се промени ниту на нов државен 

референдум, а камоли во собраниската зграда. 

 

5. Непосредната демократија е правно појака од посредната! 
 

Обврзувачкиот карактер на вака донесената референдумска одлука, која важи  

„за вјек и вјеков“, т.е. на неопределено идно време, експлицитно и императивно ја 

дефинира појаката положба на директната демократија (англ. direct democracy) vis-

à-vis индиректната, односно појакиот правен статус на граѓаните во однос на 

парламентот. Ова суптилно ја открива и јуристичката концепцијата на чл. 120 од 

Уставот на РМ, кој не остава никаков дополнителен маневарски простор за поинакво 

„креативно толкување“ и беспоговорно тврди дека штом граѓаните се повикани да се 

изјаснат на ваков референдум, како оној од 1991, тогаш нивната одлука е конечна, 

правосилна и извршна за Собранието и за секој друг државен орган (urbi et orbi). 

Можело да биде поинаку, но не е! Според тоа, Собранието на РМ, како доносител на 

оспорената одлука, овие прашања не смее да ги пренебрегне, ниту да ги преуреди, 

заобиколи или, пак, да засегне во нивната суштина – оти парламентот не може 

самиот, како второзначна и пониска „создадена власт“ (фр. pouvoir constitue’), 

своеволно и арбитрарно да го твори и уредува сопствениот конституционален однос 

кон граѓаните, како извори на власта, по прашањата што прецизно ги уредил 

уставотворецот – како примарна и повисока „создавачка власт“ (pouvoir constituant).  
 

Во случајов, тотално спротивно на волјата на уставотворецот, законодавецот 

цели кон тоа неосновано да им ја одзема одлучувачката позиција на граѓаните што, 

во случај на излегување на референдум, им ја гарантира Уставот! Ова, во крајна 
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линија, е спротивно и на чл. 2, ст.2 и чл. 73, ст.4 од Уставот, кој референдумот – како 

врховен облик на мнозинска народна демократија – не го дефинира како 

церемонијална форма на советување или просто опипување на пулсот на граѓаните, 

туку како империјална и изворна форма на нивно директно учество во 

„остварување на власта“ (imperium)! Вака конципираната побивана одлука, како 

подзаконски правен акт, се коси и со смислата, духот и супстратот на чл. 2 од Законот 

за референдум, како lex specialis за оваа материја, кој референдумот поимно го 

определува токму како потестативна моќ на електоратот за оригинерно решавање 

и „пресудување“ по одредени важни општествени прашања во последна инстанца, 

поточно како „облик на непосредно изјаснување на граѓаните во ОДЛУЧУВАЊЕТО за 

одделни прашања од надлежност на Собранието“ (potestas), а не како облик за нивно 

обично прашување или анкетирање. Оттука, доносителот на оспорениот акт не може 

да се смета за слободен, на неумесен и силеџиски начин, да дорегулира прашања по 

свое наоѓање секогаш кога за тоа нема да најде изречна забрана во Уставот – оти, 

Уставот не е список на забрани и/или дозволи, туку супериорен и највисок правен 

акт (lex superioris/lex fundamentalis), кој содржи бланкетни и генерички норми со кои 

се уредуваат односите на точно определен и начелен начин, а не на некој друг, 

имагинарен или крајно произволен начин.  
 

Не само што Собранието на РМ не може да ја поништи веќе постоечката одлука 

од Референдумот од 1991, туку тоа – во догледен т.н. заштитен временски период – 

не смеат да го направат ниту самите граѓани, оти постои изрична законска забрана 

(expresis verbis) за повторно одлучување за истото прашање, кое „не може да се 

повтори пред истекот на рокот од две години од денот на одржаниот референдум“ 

[чл. 19 од ЗРДОНИГ]. Со други зборови, ова in concreto значи дека уставното име на 

државата не може никој и со ништо да го промени до истек на законски точно 

предвидениот двегодишен календарски рок (т.н. доктрина на terminus certus quando) 

или попрецизно, според правилата за цивилна компутација на времето, сè до 30 

септември 2020 год.!  

 

6. Владиниот Предлог за уставни измени нема валидна уставна 
основа ex constitutionis, оти „Договорот“ по кој се гласа сè 
уште не е ратификуван согласно Уставот и не ја доби 
потребната поддршка на референдумот! 

 

Таканаречениот „Преспански договор“ е апсолутно ништовно, т.е. непосточеко 

правно дело (negotia irrita), бидејќи е склучен од страна на ненадлежен државен 

орган [Министер-узурпатор] и оти сè уште нема промулгација на Законот за 

ратификација 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! Како што е 

општопознато, ваквиот ветиран закон од страна на Претседателот на Републиката сè 

уште не е објавен во Службен весник на РМ и не е влезен во сила, оти претседателот – 
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како егзекутивен орган избран непосредно од граѓаните и своевиден татко на 

нацијата – од позиција на инокосен шеф на државата, го нема потпишано указот за 

неговото прогласување.3 Согласно темелната вредност на нашиот уставен поредок – 

начелото на тријалистичка поделба на државната власт и јавноправниот принцип на 

„кочници и рамнотежа“ (англ. checks and balances), претседателот на Републиката е 

чувар на институционалниот баланс меѓу централните органи на власта, и 

своевиден „господар“ (dominus) во сферата на меѓународно-правните релации!  

Од нормативниот текст на т.н. Преспански договор се гледа дека е направен 

несмасен и недозволив обид за злоупотреба на материјалното право – односно, преку 

„мелтингпот“ пристап, како во еден експресен лонец за варење, се испомешани 

одредби кои се стипулирани во владина надлежност [Делот II и Делот III, т.е. од чл. 9 

до чл. 20], со одредби кои никако не влегуваат во владина јурисдикција, туку по сила 

на устав се во исклучива и ексклузивна надлежност ex constitutionis на 

Претседателот на Републиката [Делот I, т.е. првите осум члена од „Договорот“]. 

Посебниот Закон за склучување, ратификација и извршување на меѓународни 

договори (Сл. весник на РМ - 5/1998) му дава право и можност на Претседателот на 

Републиката „да овласти друго лице, во негово име, да потпише меѓународен 

договор“ [чл. 15, ст.1 од ЗСРИМД] – но, во конкретниов случај, отсуствува токму 

таквото специјално полномошно (mandatum speciale), експлицитно предвидено во 

членот 16 од Законот! Тоа, пак, е неопходен услов без кој не може шефот на 

дипломатијата да го супституира, занемарува, заобиколува или игнорира шефот на 

државата.  

Министерот, покрај што сторил ultra vires акт на пречекорување на своите 

службени овластувања и иницирал т.н. позитивен судир на надлежност, узурпирајќи 

туѓи ингеренции, не го почитувал ниту матичниот Закон за надворешни работи (Сл. 

весник на РМ – 46/2006 и др.) кој изрично нормира дека министерот, како владин 

чиновник, само „предлага ставови од областа на надворешната политика и дава 

мислења од областа на меѓународните односи“ [чл. 9, ст.1, ал.2 од ЗНР] – но, никако 

не е овластен самостојно да склучува „конечни“ и неотповикливи билатералени 

договори со други држави, подмолно ставајќи го народот пред свршен чин. 

Напротив, тој ex lege е должен совесно и одговорно да „ја спроведува утврдената 

надворешна политика“ [чл. 9, ст.1, ал.3 од ЗНР] – во која диригентската палка, според 

домашното и според меѓународното договорно право, е во рацете на претседателот 

на Републиката, а не во рацете на премиерот или на министерот. 
 

Комплетно непочитувајќи ја пропишаната процедура за ратификација од Глава 

III на цитираниот Закон, поточно кршејќи дури четири императивни членови кои 

содржат задолжителни и безрезервни норми (ius cogens) – т.н. Преспански договор 

пребрзо, итно, веднаш и „на мускули“ беше испратен во собраниска процедура – и тоа 

не во редовна, туку во брза скратена постапка со т.н. европско знаменце!? Инаку, 

ваква постапка е предвидена само по исклучок – за ситни случаи на „несложени и 

 
3 Види го Службениот допис бр. 08-711/2 (од 25.06.2018) испратен од страна на Кабинетот на 

претседателот на Републиката до Собранието на РМ, каде што тој ги наведува правните причини за 
ставањето „суспензивно вето“. 

http://www.mfa.gov.mk/images/Zakoni/Zakon_za_nadvoreshni_raboti_prechisten_tekst.pdf
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необемни закони“ и за нивни небитни измени или несуштински дополнувања. И 

наместо „Предлог-законот за ратификација на т.н. Преспански договор“, заедно сосе 

преводот од англиски јазик и пропратните релевентни материјали, од страна на 

претседателот на Собранието, да биде технички проследен до стварно надлежната 

Комисија за надворешна политика – како постојано парламентарно матично работно 

тело, тој повторно е прошверцуван и итромански испратен кај ненадлежната 

Комисија за европски прашања!? Необјаснето остана и прашањето зошто овој 

договор, кој предвидува промена на највисокиот државноправен акт и кој изискува 

големи финансиски импликации за промена на сите јавни исправи и документи, не 

беше воопшто ставен на дневен ред за претрес пред Комисијата за уставни прашања, 

ниту пак беше разгледуван од Комисијата за финансирање и буџет? Со ова, на 

очиглед на целата македонска лаичка и стручна јавност, дрско и безобразно се 

прекршија дузина процедурални одредби in flagrante – a особено чл. 135, ст.4-5 и чл. 

188, ст.5 од Деловникот на Собранието на РМ. 

 

7. Собраниската одлука ја поткопува правната сигурност  
и стекнатото право на граѓаните за самоопределување  

 

Со чинот на игнорирање на народната волја и противправно продолжување на 

процесот за уставни промени, Владата и Собранието на РМ директно и грубо го 

повредуваат основното јуристичко начело на правна сигурност на граѓаните, врз кое 

што фундира и нашата Република, а кое произлегува од теорискиот концепт на 

„Правна држава“ (герм. Rechtstaat).4 Ова дотолку повеќе што, од досегашните одлуки 

и решенија на Уставниот суд на РМ, токму правната сигурност е третирана како 

составен дел од фундаменталниот принципт на Владеење на правото (англ. Rule of 

Law), односно како нераскинлив дел кој е инкорпориран во оваа темелна вредност на 

нашиот уставен поредок! Колку за илустрација, според едно постоечко правно 

мислење (opinion iuris) на Уставниот суд на РМ, токму „владеењето на правото 

подразбира доследна примена на законските и подзаконските прописи кои треба да 

се општи, точно одредени и недвосмислено формулирани правила“5 – а не 

непрецизни, диспророрционални или преекстензивни правни одредби! Оти токму 

ваквите конфузни одредби кои му оставаат огромен, привилегиран и фаворизирачки 

простор на законодавецот, сега ставен во улога на доносител на контроверзнава 

Одлука, подоцна можат да бидат плодна почва за многу злоупотреби и идни 

манипулации, на штета на мнозинската волја на граѓаните и на нивниот природно-

правен јавен/општ интерес (utilitas publica). 

Цениме дека оспоренава собраниска Одлука е спротивна на смислата и 

супстратот на т.н. демократски/народен/граѓанскиот суверенитет, дозволувајќи 

мешање во иманентно внатрешните работи на Републиката и доведувајќи ја неа во 

положба на потчинетост и зависност спрема странска држава. Ова само по себе 

внесува огромна доза правна несигурност и се противи на инкорпорираниот и 

 
4 Per analogiam од Одлуката на Уставниот суд на РМ - У.бр. 103/2010 (22.XII.2010); точка 5, стр. 4. 
5 Цит. сп. Решение на Уставен суд на РМ - У.бр. 77/11 (6.VII.2011); т. 6, стр. 6. 

https://www.sobranie.mk/rabotni-tela-2016-2020-ns_article-komisija-za-finansiranje-i-budzet-16.nspx
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традиционално воспоставен принцип на уставност и законитост, во неговата 

формална и материјална смисла. Токму овој правен принцип го обврзува 

законодавецот, како доносител на оваа противправна и неправична Одлука, да 

конципира и формулира прецизни, недвосмислени и јасни правни норми усогласени 

со Уставот и со останатите закони во нашиот национален позитивно-правен 

поредок, кои ќе бидат лаички и во склад со здравиот разум (common sense) – оти само 

таквите норми можат да претставуваат солидна основа за идно постапување на 

другите надлежни органи и нивните јавни службеници.6 

 

* * * 

Поради сè што е наведено претходно, сметаме дека ова 
антиконституционална, илегална и крајно контроверзна собраниска Одлука, која е 
инкомпатибилна со нашиот демократски уставен поредок – земајќи ја предвид 
јавната полза и правичноста (aequitas) од тоа дејствие – треба што побрзо да биде 
касирана и повеќе да не постои во нашиот правен систем, како противуставна, 
незаконита и крајно штетна и иритирачка.  

 

НАПОМЕНА: Врз основа на досегашното искуство при комуникацијата со 
Вашите служби, како подносители, БАРАМЕ да бидеме перманентно, 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 Деловникот на Уставниот суд на РМ. 
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2. Одлука за распишување на референдум во Република Македонија (Сл. весник на РМ - 
37/1991); 

3. Резултат од референдумот во Република Македонија одржан на 8 септември 1991 
година Бр. 2–29 од 20.IX.1991 (Сл. весник на РМ - 43/1991); 

4. Извештај за спроведување на референдумот Бр. 20–29 (20.IX.1991); 

5. Одлука за распишување референдум Бр. 08 – 4666/1 од 30.VII.2018 (Сл. весник на РМ - 
140/2018); 

6. Извештај на ДИК за конечните резултати од гласањето на Референдумот на 
државно ниво од 30 септември 2018 Бр. 12–2139/2 од 3.X.2018 (Сл. весник на РМ - 
186/2018);  
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6054/1 од 19.X.2018 (Сл. весник на РМ - 192/2018). 

  

  
  

 
6 За ваквото поимање на конституционалноста и легалитетот, веќе има воспоставена судска пракса , 

односно прецедентно право (case law) токму од страна на Уставниот суд на РМ. Види ја Одлуката на 
Уставниот суд на РМ – У.бр. 188/2006-0-0 (4.IV.2007); цит. стр. 3 – per analogiam. 
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