
Врз основа на член 131 став 5 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 7 декември 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, 
XXVI,  XXVII, XXVIII, XXIX  И XXX НА УСТАВОТ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Се прогласуваат амандманите XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI,  XXVII, 

XXVIII, XXIX  и XXX на Уставот на Република Македонија, 
што Собранието на Република Македонија ги донесе на седницата одржана на 7 декем-

ври 2005 година. 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

          Бр. 07-4542/1                          Претседател  
7 декември 2005 година                на Собранието на Република  
             Скопје                             Македонија, 
                                                    д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
А М А Н Д М А Н И 

XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX И XXX НА 
УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Овие амандмани се составен дел на Уставот на Република Македонија и влегуваат во 

сила со денот на нивното прогласување. 
 

АМАНДМАН XX 
 
1. За прекршоци определени со закон, санкција може да изрече  орган на државната 

управа или организација и друг орган што врши јавни овластувања. 
Против конечна одлука за прекршок се гарантира судска заштита под услови и постапка 

уредени со закон. 
2. Со овој амандман се дополнува членот 13 од Уставот на Република Македонија. 
 

АМАНДМАН XXI 
 
1. Се гарантира правото на жалба против одлуки донесени во постапка во прв степен 

пред суд. 
Правото на жалба или друг вид на правна заштита против поединечни правни акти до-

несени во постапка во прв степен пред  орган на државната управа или организација и 
друг орган што врши јавни овластувања се уредува со закон. 

2. Со овој амандман се заменува членот 15 на Уставот на Република Македонија. 
 

АМАНДМАН XXII 
 
1. Предлага двајца членови на Судскиот совет на Република Македонија. 
2. Со овој амандман се заменува алинејата 5 на членот 84 од Уставот на Република Ма-

кедонија. 
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АМАНДМАН XXIII 
 
1. Претседателот ужива имунитет. За неговиот имунитет одлучува Собранието.  
2. Со  овој амандман се заменува ставот 3 на членот 89 од Уставот на Република Маке-

донија. 
 

АМАНДМАН XXIV 
 
1. Предлага  Јавен обвинител на Република Македонија по претходно мислење од Советот на 

јавни обвинители. 
2. Со овој амандман се заменува алинејата 12 на членот 91 од Уставот на Република 

Македонија. 
АМАНДМАН XXV 

 
1. Судската власт ја вршат судовите. 
Судовите се самостојни и независни. Судовите судат врз основа на Уставот и законите 

и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот. 
Забранети се вонредни судови.  
Видовите, надлежноста, основањето, укинувањето, организацијата и составот на судовите, 

како и постапката пред нив, се уредуваат со закон, што се донесува со двотретинско мнозинство 
гласови од вкупниот број пратеници. 

2. Со точката 1 на овој амандман се заменува членот 98 од Уставот на Република Маке-
донија. 

 
АМАНДМАН XXVI 

 
1. На судијата му престанува судиската функција: 
- ако тоа сам го побара; 
- ако трајно ја загуби способноста за вршење на судиската функција, што го утврдува 

Судскиот совет на Република Македонија; 
- ако ги исполни условите за старосна пензија; 
- ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело  на безусловна казна за-

твор од најмалку шест месеца и 
- ако е избран или именуван на друга јавна функција, освен кога судиската функција 

мирува под услови утврдени со закон. 
Судијата се разрешува: 
- поради потешка дисциплинска повреда што го прави недостоен за вршење на судиска-

та функција пропишана со закон и  
- поради нестручно и несовесно вршење  на судиската функција под услови утврдени со 

закон. 
2. Со точката  1 на овој амандман се заменува ставот 3 на членот 99 од Уставот на Репуб-

лика Македонија. 
 

АМАНДМАН XXVII 
 
1. Судија не може да биде повикан на кривична одговорност за искажано мислење и од-

лучување при донесувањето на судските одлуки.  
Судија не може да биде притворен без  одобрување  на Судскиот совет на Република 

Македонија, освен ако е затечен во вршење на кривично дело за кое е пропишана казна за-
твор  во траење од најмалку пет години. 
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2. Судиската функција е неспојлива со членување во политичка партија или со вршење 
на друга јавна функција или професија утврдена со закон. 

3. Со точката 1 на овој амандман се заменува ставот 2 на членот 100 од Уставот на Ре-
публика Македонија, а со точката 2 на овој амандман се заменува ставот 3 на членот 100 
од Уставот на Република Македонија. 

 
АМАНДМАН XXVIII 

 
1. Судскиот совет на Република Македонија е самостоен и независен орган на судство-

то. Советот ја обезбедува и ја гарантира самостојноста и независноста  на судската власт. 
Советот го сочинуваат петнаесет члена. 
По функција членови на Советот се претседателот на Врховниот суд на Република Ма-

кедонија и министерот за правда. 
Осум члена на Советот ги избираат судиите од своите редови. Тројца  од избраните членови 

се припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, при што ќе се за-
пази соодветната и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници. 
Тројца членови на Советот избира Собранието на Република Македонија со мнозинство 

гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупни-
от број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Маке-
донија. 
Двајца членови на Советот  предлага  претседателот на Република Македонија, а  избо-

рот го врши Собранието на Република Македонија, од кои еден е припадник на заедници-
те кои не се мнозинство во Република Македонија. 
Членовите на Советот што ги избира Собранието на Република Македонија, односно 

што ги предлага претседателот на Република Македонија се од редот на универзитетските 
професори по право, адвокатите и други истакнати правници. 
Мандатот на избраните членови на Советот трае шест години, со право на уште еден 

избор. 
Условите и постапката за избор, како и основите и постапката за престанок на функци-

јата и разрешување на член на Советот се уредуваат со закон. 
Функцијата избран член на Советот е неспојлива со членување во политичка партија 

или со вршење на други јавни функции и професии утврдени со закон.  
2. Со овој амандман се заменува членот 104 од Уставот на Република Македонија. 

 
 

АМАНДМАН XXIX 
 
1. Судскиот совет на Република Македонија: 
- ги избира и разрешува судиите и судиите поротници; 
- утврдува престанок на судиската функција; 
- ги избира и разрешува претседателите на судовите; 
- ја следи и оценува работата на судиите; 
- одлучува за дисциплинската одговорност на судиите; 
- одлучува за одземање на имунитетот на судиите; 
- предлага двајца судии на Уставниот суд на Република Македонија од редот на судии-

те и 
- врши други работи утврдени со закон. 
При изборот на судиите, судиите поротници и претседателите на судовите ќе се запази 

соодветната и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници. 
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Советот за својата работа поднесува годишен извештај до Собранието на Република 
Македонија, чија форма, содржина и начин на усвојување се уредуваат со закон. 

2. Со овој амандман се заменува членот 105 од Уставот на Република Македонија и се 
брише алинејата 15 на ставот 1 на  членот 68 од Уставот на Република Македонија. 
 

 
АМАНДМАН XXX 

 
1. Јавното обвинителство ги врши своите функции врз основа на Уставот и законите и 

меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот. 
Функцијата на јавното обвинителство ја вршат Јавниот обвинител на Република Маке-

донија и јавните обвинители.  
Надлежноста, основањето, укинувањето, организацијата и функционирањето на јавното 

обвинителство се уредува со закон што се донесува со двотретинско мнозинство гласови 
од вкупниот број пратеници. 
Јавниот обвинител на Република Македонија го именува и разрешува Собранието на 

Република Македонија за време од шест години  со право на повторно именување. 
Јавните обвинители  ги избира Советот на јавни обвинители без ограничување на трае-

ње на мандатот. 
При изборот на јавните обвинители ќе се запази соодветната и правична застапеност на 

граѓаните кои припаѓаат на сите заедници. 
За разрешување на јавните обвинители одлучува Советот. 
Надлежноста, составот и структурата на Советот, мандатот на неговите членови, како и 

основите и постапката за престанок и разрешување на член на Советот се уредуваат со за-
кон.  
Основите и постапката за престанок и разрешување на Јавниот обвинител на Република 

Македонија и јавните обвинители се уредува со закон. 
Функцијата Јавен обвинител на Република Македонија и јавен обвинител е неспојлива  

со членување во политичка партија или со вршење на други јавни функции и професии 
утврдени со закон. 
Се забранува политичко организирање и дејствување во Јавното обвинителство. 
2. Со овој амандман се заменуваат ставовите 2 и 3 на членот 106 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и се брише членот 107 од Уставот на Република Македонија. 
 


