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I.

Вовед

Предлог законот за употреба на јазиците (ЗУЈ) се најде на прво читање пред пратеницитена 13ти
септември 2017 година. Овој закон беше доставен до Собранието кон крајот август 2017 година,
од Владата на Република Македонија. Како причина за предлагање нов Закон за употреба на
јазиците, Владата наведува дека “во досегашната пракса и детектираните недоследностите во
примената и опфатот на постојната правна регулатива, констатирана е потреба од доуредување на
правната материја со која се регулира употребата на јазиците“.Понатаму, Владата посочува дека
овој предлог -закон, кој е во рамките на имплементацијата на Рамковниот договор,е “дел од
процесот на европска интеграција“ на земјата, и поради тоа истиот е предвиден во Националната
програма за усвојување на правото на ЕУ 2017-2019.1
Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС), го набљудуваше квалитетот на
дебатата во Собранието во однос на ЗУЈ, со кој потврди длабока партиска поларизација меѓу
пратениците во однос на потребата од нов закон и самата процедура на донесување.Главните
аргументи против донесувањето на овој закон кај пратениците од опозицијата беа дека законот е
противуставен и дискриминирачки за припадниците на етникумите кои се застапени со помалку
од 20% во државата и дека со постапката на неговото донесување со крши Деловникот на
Собранието. Пратениците од владејачкото мнозинство од друга страна дискутираа дека
новиотзакон е тесно врзан со евроинтеграциите на Република Северна Македонија, истиот е во
рамките на Уставот и Охридскиот рамковен договор, и дека неговото донесување ќе придонесе
за меѓуетничката кохезија во државата.Законот прв пат беше изгласан на 11ти јануари 2018г., но
по одбивањето на претседателот на државата Иванов да го потпише указот за негово
прогласување, беше вратен назад на разгледување. Бројот на амандмани кои беа поднесен во
однос на овој закон до крајот на јануари 2018, изнесуваше рекордни 35.569 од кои 35.563 беа
поднесени од страна на ВМРО - ДПМНЕ. Значително мнозинство од поднесените амандмани на
ВМРО-ДПМНЕ, односно над 97%, се однесуваа на интервенции во однос на висината на глобата на
институциите кои нема да ги почитуваат одредбите од Законот.На 14-ти март 2018 законот беше
изгласан по втор пат и повторно не беше потпишан од претседателот Иванов.Законот на 14
јануари 2019 беше објавен во Службен весник без потпис од претседателот Иванов.

1

Влада на Република Македонија, 2017, Предлог- закон за употреба на јазиците,
linkhttp://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Predlog%20Zakon%20za%20upotreba%20na%20jazicite%20so
%20obrazlozenie%20(1).pdf
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II.

Наоди од анализата на квалитетот на дебатата

Фокус на набљудувањето е квалитетот на дискусијата на првото читање на предлог - законот, коe
започна на петнаесеттата седница на Собранието на 13 септември 2017 год, и се одвиваше во
девет продолженија, како и анализа на поднесените рекордни 35.569 амандмани кои беа
доставени од пратениците во врска со решенијата во законскиот текст.



Анализа на првото читање на Предлогот на закон за употреба на јазиците

На дискусијата на првото читање на Предлог на законот, активно учествуваа 71 пратеник, што
претставува 59% од вкупниот број на пратеници во Собранието. Бројот на пратенички кои се
вклучиле во оваа дискусија е 31, односно 45% од говорниците биле жени. Имајќи предвид дека
вкупниот број на жени пратенички е 42, следува заклучок дека дури околу 74% од пратеничките
активно се вклучиле во првото читање на овој предлог закон.

Пратеници кои зеле збор на дискусијата на првото
читање на ЗУЈ
120
71

Вкупен број на пратеници во Собрание

Број на пратеници кои зеле збор на дискусијата

Графикон 1
Гледано од аспект на политичката припадност на пратениците кои активно учествуваа во
дискусијата, анализата укажува на тоа дека малку повеќе од половина од говорниците се
пратеници од ВМРО - ДПМНЕ и коалицијата„За подобра Македонија“, околу 27% се од
коалицијата предводена од СДСМ, 8% од ДУИ, 6% од говорниците биле независни пратеници и
околу 3% од БЕСА и Алијанса за Албанците.

Политичка припадност на пратениците кои активно
учествувале во дискусијата во %
53
27

ВМРО-ДПМНЕ и
коалиција

СДСМ и
коалиција

8

6

3

3

ДУИ

Независни
пратеници

БЕСА

Алијанса на
албанците

Графикон 2

2

За време на дебатата атмосферата беше поларизирана. Говорниците имаа дијаметрално
спротивставени ставови, како во однос на потребата и корисноста од новиот закон, така и во
однос на неговата уставност, процедурата на неговото донесување и квалитетот на неговата
содржина. Сепак, поради слабото пријавување за збор на пратениците од владејачкото
мнозинство, околу 85% од изјавите на првото читање беа со негативна конотација во однос на
предлог-законот. Во оваа насока, е и забелешката во околу 3% од изјавите на пратениците кои не
го поддржаа предлог-законот и потенцираа дека пратеничкото мнозинство и Владата генерално,
одбегнуваа да учествуваат во расправата или не одговараа на поставените прашања. Деветнаесет
(19) пратеници, во своите говори изрично побараа овој предлог-закон да биде повлечен.

Соодноси на бројот на изјавите „за“ и „против“
донесување на ЗУЈ %
85
15
Изјави „за“

Изјави „против“

Графикон 3
Кај пратениците кои со своите излагања дадоа поддршка на предлог-законот, најчество се
повторуваа 24 аргументи „за“. Доминантен дел од тие аргументи беа упатени како одговор на
прашањата и критиките на говорниците кои беа против донесувањето на законот. Во тој контекст,
околу 81% од доминантните изјави, ги сорджеа следниве 10 аргументи „за“:
Најчести аргументи „за“
1
2
3
4
5

Законот е во рамките на Уставот / е во рамките на Охридскиот рамковен
договор
Законот не ја загрозува положбата на Македонскиот јазик/идентитет
Парламентарното мнозинство не ја избегнува дебатата/ во моментот се
дискутира/ ќе се дискутира и на второ читање

Со Законот ќе се унапреди состојбата на сите јазици во државата
Претседателот на Собранието со одлука определува матично работно
тело / Законот е предвиден воНационалната програма за усвојување на
правото на Европската унија(НПАА)
6 Законот претставува заокружување на правната рамка во оваа сфера
7 Законот е тесно поврзан со евроинтеграциите на државата/ извор на
европското право не се само конвенциите туку и начинот на работење на
европските институции
8 Законот го унапредува Албанскиот јазик
9 Македонската стабилност не е нарушена со овој закон
10 Законот ќе ја унапреди рамноправноста меѓу етникумите во државата
Табела 1

% од најчестите
аргументи „за“
23
10
9
7
9

5
5

5
4
4

3

Од друга страна, меѓу пратениците, кои со својата реторика не го поддржаа овој предлог-закон,
доминантни беа околу 30 аргументи „против“. Сепак, во околу 88% од доминантните изјави
„против“, беа акцентирани следниве 11 аргументи:
Најчести аргументи „против“

% од најчестите
аргументите
„против“
23

1

Прекршување на процедурата при донесување на овој закон (преку
злоупотребата на знаменцето на ЕУ2 и прекршување на Деловникот на
Собранието)

2

Законот е противуставен и/или се крши со Охридскиот рамковен договор

12

3

Отсуството на широка и експертска дебата која ги вклучува сите
засегнати страни во однос на овој предлог – закон

11

4

Законот е дискриминирачки ( го фаворизира албанскиот јазик и е
дискриминирачки кон другите етнички заедници особено помалите)

8

5

Владата го донесува законот поради популистички цели ( дефокус на
јавноста од нерешените проблеми/лошото владеење и собирање
поличички поени непосредно пред локалните избори)

8

6

Законот е реално непотребен (нема да се подобри животот на граѓаните
од албанска националност ниту на сите граѓани воопшто, е непотребен
во местата каде воопшто нема Албанци/има во мал процент и оваа
материја е веќе покриена со претходните закони)

8

7

Законот ќе биде практично неприменлив (ќе се јават проблеми во
практичната имплемантација на законот, подразбира големи буџетски
импликации и повлекува многу ресурси)

5

8

Предвидени се високи казни за институциите и службениците доколку не
го имплементираат Законот

4

9

Предлог законот дерогира системски закони, донесени со 2/3
мнозинство (пр. Законот за армија, Законот на судство)

4

10

Законот води кон федерализација/ промена на политичко-правното
уредување на државата

3

11

Законот е штетен за Македонскиот јазик/ националниот идентитет

2

Табела 2

2

Со знаменце на ЕУ, се означуваат законските решенија кои произлегуваат од Националната програма за
усвојување на правото на Европската унија (НПАА) и претставува усогласување со правото на ЕУ
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Прекршени копја на пратениците во дискусијата “за и против”законот


Дебата по процедурата на донесување на ЗУЈ

Со анализата на дискусијата на пратениците се идентификуваа дијаметрално спротивни ставови и
изнесување на тврдења кои целосно се побиваат меѓу себе во однос на едно исто прашање. Во
овој контекст, доминантна беше аргументацијата дали е запазена или прекршена процедурата
при донесувањето на овој Закон. Особен акцент во своите говори ставија на изборот на
Комисијата за Европски Прашања, како матична комисија за овој Закон. Во рамките на ова
прашање, пратеникот од ВМРО – ДПМНЕ, Илија Димовски изјави:
„Прво, од ваша страна беше утврдено дека матична Комисија за овој закон е Комисијата за
европски прашања иако според одлуката за формирање на комисиите едногласно донесена од
цело Собрание, матична Комисија за разгледување на овој закон е Комисијата за политички
систем и односи меѓу заедниците, каде во една од нејзините надлежности е напишано дека
оваа Комисија е матична за сите прашања кои што се однесуваат на правото на употреба на
јазиците и писмата на заедниците. Значи тоа е првата свесна и намерна грешка, наместо во
Комисија за политички систем да се разгледува на Комисија за европски прашања.“
Пратеникот од редовите на ДУИ, Артан Груби, во однос на ова прашање го аргументираше
следното:
„Исто така споревме и со господинот Вељаноски дека Комисијата за европски прашања не
може да биде матично тело. Каде стои тоа во Деловникот. Напротив во член 60 став 1
алинеја 4 претседателот на Собранието определува кое матично тело и без разлика се
разгледуваше на Комисијата за европски прашања, се разгледуваше на Комисијата за
политички систем, се разгледуваше на Законодавно правната комисија, по редовна постапка
се дискутираше овде на пленарна седница, а се дебатира за прашањето за јазикот 16 години
од Охридскиот рамковен договор.“
Како најчест аргумент „против“ донесувањето на законот, говорниците во своите изјави ја
користеа „злоупотребата на европското знаменце, при донесувањето на Законот. Така, во еден од
своите говори, Трајчо Димков, пратеник од пратеничката група на ВМРО - ДПМНЕ, рече:
„Јас би се задржал на една работа, а тоа околу злоупотребата на Европското знаменце со
ставањето на Европското знаменце на предлог-закон што нема допирна точка со правата на
Европската унија, со ниту една директива од Европската унија, се манипулира и се
злоупотребува категоријата европско знаменце.“
Во својата изјава по однос на ова прашање, независниот пратеник Павле Богоевски, одговори:
„За поврзаноста со европското право само сакав да упатам на мојата претходна реплика каде

ќе кажам дека извор на европското право не се само конвенциите туку и начинот на работење
на европските институции. Извештајот за напредок е резултат на работење на европските
институции и како тоа е релевантен документ за нашите евроатлански интеграции, а таму
неколку пати по ред се наведува дека нивото на имплементација на Охридскиот рамковен
договор не е на задоволително ниво.“
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Дебата за (не)уставеноста на Законот

Говорниците исто така значително се задржаа на уставноста на Законот. Во овој контекст, изразена
беше аргументацијатаво дали предлог-законот е во или надвор од рамките на Уставот на
државата. Имено, и во аргументите „за“ и „против“, и двата пратенички табора најчесто се
повикаа на исти извор на информации. Така, во својот говор, пратеничката од парлементарната
група на ВМРО - ДПМНЕ, Павлинче Честојнова, изјави:
„Овој предлог-закон за употреба на јазиците е спротивен на амандманот 5 на Република
Македонија. Во амандманот 5 со кој се заменува членот 7 од Уставот, никаде не се наведува
Албански јазик како што се наведува во членот 1 став 2 од предложениот закон. Вочленот 1
јасно се наведува дека под друг јазик кој што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните е
Албанскиот јазик, со тоа со предложениот закон се повредува Уставот бидејќи во
амандманот 5 никаде не се наведува албанскиот јазик туку се употребува терминологија друг
јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните“.
Повикувајќи се на истиот извор на аргументираност, пратеникот од пратеничката група на СДСМ,
Ферид Мухиќ, изјави:
„ Амандман 5 став 2 (од Уставот) друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните
исто така е службен јазик и неговото писмо како што е определено со овој член. Притоа се
користи службен јазик, терминот кој значи нема никаква натаму амбигвитетност дека е
можеби некој официјален па ова она, службен јазик по двата става. Значи уставен е, не го
дерогира некој друг закон бидејќи е базиран врз највисокиот закон, врз Уставот“.
Пратениците против донесување на ЗУЈ, уставноста ја доведоа во прашање и преку нивните
говори за територијалниот опфат кој овој Закон го предвидува. Тие изнесоа дека Законот
предвидува двојазичност на територија на цела држава и во сите тела на централно и ло+кално
ниво. Во оваа насока беше и изјавата на пратеникот од ВМРО - ДПМНЕ, Ванковер Манчев:
„За да бидам попрецизен ќе цитирам делови од законот за законот за употреба на јазиците се
предвидува комплетна двојазичност на целата територија на Република Македонија,
двојазичност се предвидува насекаде во сите државни органи и тела на централно и на
локално ниво, јавни претпријатија и установи, општествени и приватни субјекти, почнивајќи
од претседателот на Република Македонија до најситната клетка во месната канцеларија,
на целата територија во Република Македонија. Според член 1 став во нејзините меѓународни
односи, службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилиско писмо, а според став 2 друг
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, исто така е службен јазик и неговото писмо“
Од друга страна, претставниците на пратеничкото мнозинство изнесоа различно толкување на
територијалниот опфат предвиден со ЗУЈ, од толкувањето дадено од колегите пратеници од
ВМРО-ДПМНЕ. Јагода Шахпаска од СДСМ, референцирајќи го ова прашање, во една од своите
изјава одговори:

„Е сега околу потребата што спомнавте дали Кавадарци ќе биде двојазично. Не колешке,
никаде во овој закон дека во единиците на локална самоуправа каде што не живеат
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припадници кои што говорат јазик различен од македонскиот повеќе од 20% нема да има
двојазичност. Ниту вашето Кавадарци, ниту моето Берово нема да биде двојазично. Ова е
само начин да се олесни на граѓаните кои што говорат јазик различен од македонскиот а се
20%, во пристапот на институциите, во пристапот еве конкретно како здравството,
институција од која доаѓаме јас и вие, да можат на еден квалитетен начин да можат да ги
остварат своите права.“


Дeбата: Дали Законот ќе ги влоши или подобри меѓуетничките односи во
државата?

На прашањето за тоа како донесувањето и имплементацијата ќе влијае врз меѓуетничките односи
во државата, говорниците исто така дадоа, во висока мера, спротивставени одговори. Повикувајќи
се на меѓуетничките односи, пратеничката од ВМРО-ДПМНЕ - Дафина Стојаноска, изјави:
„Со ова само ќе го зголемите јазот меѓу Албанците и сите останати кои живеат во Република
Македонија. Давајќи му важност само на Албанскиот јазик, ги ставате во втор ред сите
останати етнички заедници во Македонија.“
Од друга страна, пратеничката Катерина Кузмановска, се обрати на присутните со спротивна
изјава:
„Зарем не мислите дека треба да градиме едно општество кое што ќе биде мултикултурно,
мултиетничко општество во кое што ќе имаме плурализам вклучувајќи го и јазичниот
плурализам. Зарем слободата не им припаѓа на сите граѓани вклучувајќи го и правото да
зборуваат на својот мајчин јазик, зарем не треба да градиме едно инклузивно општество кое
што јазикот ќе не обединува, а не да не дели. Општество во кое што ќе ги почитуваме и
човековите права и слободи, да и уставните права и сметам дека токму овој закон е согласно
став 2 и став 5 од амандманот на Уставот на Република Македонија.“


Дискусија дали политичкиот и правниот поредок на државата е загрозен од ЗУЈ

Пратениците од опозицијата нагласија дека овој Закон би бил штетен за политичкиот и правниот
поредок на државата и дека е предвесник на потенцијална федерализација. Пратеничката на
ВМРО-ДПМНЕ, Лилјана Затуровска, во таа насока изјави:
„Суштината на ова законско решение е сосема јасно, двојазичноста и отворање врата на
кантонизација и федерализација на државата, проект на кој се работи во координација и
помош за жал, на надворешни фактори. Ова значи целосно редефинирање на Македонија и тоа
без правна основа бидејќи ниедно законско решение било национално или меѓународно не
содржи нешто вакво што би довело до уништување на унитарниот карактер на државата и
затоа парламентарното мнозинство изнајде модел поставувајќи го европското знаменце.“
По ова прашање, иако од иста пратеничка група како и Лилјана Затуровска, Никола Поповски
изјави дека Законот не би претставувал закана за унитарниот карактер на државата,
аргиментирајќи со примери на унитарни држави кои имаат слична практика. Имено, тој изјави:
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„Наведував повеќе примери во Европа за тоа дека нема никаква врска помеѓу унитарен
карактер и јазична политика, помеѓу проценти и јазична политика, помеѓу повеќе заедници и
јазична политика. Конкретно имате земја која е чиста федерација Белгија и која практикува
мултилингвизам, имате земја која е целосно централизирана Словачка и која исто така
практикува мултилингвизам. Помеѓу едното и другото нема еквиваленти. Значи повторно
манипулираме со тоа што го ставаме европското знаменце над тоа.“


Личните напади и напади врз партиите

Во развојот на целата дискусија, забележителни беа и лични напади и напади врз партиите кои ги
претставуваат пратениците. Ваквиот говор беше забележан во приближно 15% од изјавите на
говорниците. Овие напади најчесто беа упатени кон владејачките партии СДСМ И ДУИ (30% од
упатените навреди) и кон премиерот Зоран Заев (20% од упатените навреди), поврзувајќи ги
со„лошо владеење на штета на државата“ и „предавничка политика“ која Владата ја практикува.
„Ете колку се спремни, како нивниот лидер да ја виткаат кичмата, меѓутоа ние нема да им
дозволиме тоа да се случи и народот нема тоа да го дозволи. Ја продадоа и ја предадоа
државата...“ - Емилија Александрова, пратеничка од ВМРО – ДПМНЕ.
Поддржувачите на законот од друга страна, најголем дел од навредите ги упатија кон
опозициската партија ВМРО -ДПМНЕ, обвинувајќи ја за „манипулација на јавноста“, „ ширејќи лаги
“ и „неконструктивност“.
„Драга колешке вие и пратениците од вашата коалиција веќе еден месец како заглавена
касета на сите видео рекордери се вртите упорно во нашите глави без никаква одјавна шпица.
Ширејќи омраза, ширејќи лаги, клевети, невистини кои ги маскирате зад привидната дебата
се обидувате да прикажете некаква конструктивност кога всушност токму вие со вашиот
начин на постапување, со групирањето во 10 групи го убивте самиот поим за дебатат која
треба да постои во овој дом.“ - Павле Богоевски, независен пратеник.

График: Семантички облак од 100 најкористените зборови на учесниците на трвото читање
на Предлог законот за употреба на јазиците
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III.

Изгласувањето на законот

Без присуство на пратениците на ВМРО-ДПМНЕ и коалиција, на 11 јануари 2018 година, со
мнозинство на гласови, Собранието го изгласа законот за употреба на јазиците. Од вкупно 69
присутни пратеници во собраниската сала, сите гласаa„за“ донесување на законот, без
„воздржани“ и „против“ гласови. Од немнозинските заедници, гласаа 27 пратеници.
Неколку дена подоцна, на 17 јануари, Претседателот Ѓорѓе Иванов изјави дека не го потпишува
указот за Законот за употреба на јазиците, образложувајќи дека законот е усвоен без јавна
расправа, без вклученост на академската фела и без опозицијата. Понатаму, Претседателот
Иванов, истакна дека при донесувањето на законот е злоупотребено европското знаменце и дека
законот не е во духот на градењето на меѓуетничко општество, односно дека е неправеден и
репресивен и со него „се фаворизира само Албанскиот јазик“. Претседателот изјави дека писмено
го информирал Собранието за неговата одлука да не го потпишува законот и приложил правно
образложение зад одлуката, повикувајќи ги пратениците внимателно да ги разгледаат
забелешките и порачувајќи им дека очекува одговорно да постапат.3

IV.

Анализа на поднесените амандмани по предлог законот за употреба
на јазиците

 Амандмани поднесени од СДСМ и БЕСА
До крајот на јануари 2018 година, во однос на Законот за употреба на јазиците, беа поднесени
35.569 амандмани. Оваа бројка на доставени амандмани, претставува рекорден број во
историјата на Собранието.4 Од вкупниот број на амандмани, 35.563 имаат поднесено ВМРО ДПМНЕ, 4 имаат поднесено СДСМ и 2 имаат поднесено БЕСА. Претходниот рекорд во доставени
амандмани, е поставен од ДУИ, кои во 2012 година, за Законот за бранитeли, имаа поднесено
15.451 амандмани.
Во следната табела е прикажана кратка анализата на амандманите, поднесни од СДСМ и БЕСА:
Поднесител
Упатен на членстав5
СДСМ
Член 1 став (4):Во единиците на
локалната самоуправа јазикот и
писмото што го користат најмалку 20%
од граѓаните е службен јазик, покрај
Македонскиот јазик и неговото
кирилско писмо. За употребата на
јазиците и писмата на кои зборуваат

Амандман
Зборот „самоуправа“,
се додава на
зборовите „турскиот,
влашкиот, ромскиот,
бошњачкиот и други
јазици“

Образложение
Подобрување на
текстот на
законот

3

Иванов: Не го потпишав Законот за употреба на јазиците бидејќи е
противуставенhttps://www.youtube.com/watch?v=yp8fnkeVrS8&feature=youtu.be
4
ВМРО-ДПМНЕ досега поднесе 19.350 амандмани за законот за
јазицитеhttps://www.mkd.mk/makedonija/politika/vmro-dpmne-dosega-ima-podneseno-19350-amandmani-zazakonot-za-jazicite
5

Целиот текст на членовитее достапен во Анекс 1
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СДСМ

СДСМ

СДСМ

БЕСА

БЕСА

помалку од 20% од граѓаните во
единиците на локалната самоуправа,
одлучуваат органите на единиците на
локалната самоуправа
член 4, став (3) Пратеник, кој зборува
јазик различен од Македонскиот јазик,
а кој го зборуваат најмалку 20%
граѓаните во Република Македонија
кога претседава со седница на
собрание или седници на работни тела,
истите ги води на тој јазик
член 5, став (3)Кога со седниците на
Владата на Република Македонија, на
комисиите, како и на Генералниот
колегиум на државни секретари
претседава избран или именуван
функционер кој зборува јазик различен
од Македонскиот јазик, а кој јазик го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните
во Република Македонија, истите ги
води на тој јазик и писмо.
22, став (1)Глоба во износ од 4.000 до
5.000 евра во денарска противвредност
за прекршок ќе се изрече на органите
наведени во член 1 став (3), член 2
(став 3), како и сите други институции
за непочитување на одредбите од овој
закон.
Насловот на законот „Закон за употреба
на јазиците“
член 1, став (1)На целата територија во
Република Македонија и во нејзините
меѓународни односи службен јазик е
Македонскиот јазик и неговото
кирилско писмо.

Зборовите „истите ги
води на тој јазик“, се
заменуваат со
зборовите „истите ги
води и на тој јазик“

Подобрување на
примената на
законот

Зборовите „истите ги
водат на тој јазик и
писмо“, се
заменуваат со
зборовите „истите ги
водат и на тој јазик и
писмо“

Зборовите „Глоба во
износ од 4.000 до
5.000 евра“ се
заменуваат со
зборовите „Глоба во
износ од 1.000 до
2.000 евра“
Да се преимени во
„Закон за употреба на
албанскиот јазик“
Се менува во „На
целата територија на
Република
Македонија и во
нејзините
меѓународни односи
службени јазици се
Македонскиот јазик и
неговото кирилско
писмо и Албанскиот
јазик и неговото
писмо“

И давата
амандмани од
БЕСА се
поднесени
повикувајќи се
на Амандманот
5, став 2 од
Уставот на
Република
Македонија,
друг јазик што го
зборуваат
најмалку 20% од
граѓаните, исто
така, е службен
јазик и неговото
писмо

Табела 3
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Амандмани поднесени од ВМРО - ДПМНЕ

Од вкупно поднесените 35.563 амандманиод ВМРО - ДПМНЕ, анализирани беа 35.426 , односно
99.6% од вкупниот број на поднесени амандмани. Анализираните амандмани се упатени кон
ставовите на 19 члена и насловот на Законот. Потребата од донесување на овие амандамни, во
околу 97% од случаите, ВМРО - ДПМНЕ ја образложуваат со подобрување на текстот на законот.
Во околу 2% од амандманите образложуваат дека се побарани бидејќи посочените членови и
ставови, се спротивни на Уставот на државата, и околу 1%, се повикуваат на укажувањата на
Претседателот на државата.

Образложенија за поднесување на амандамните на
ВМРО - ДПМНЕ во %
97

Подобрување на текстот на
законот

2

1

Спротивни на Уставот

Согласно укажувањата на
Претседателот на државата

Графикон 4
Од амандманите упатени кон членови на законот, дури 94%, се упатени кон член 22, став (1), став
кој ја одредува висината на глобата за институциите кои нема да ги почитуваат одредбите на
законот. Сите од поднесените амандмани, кон член 22, став (1) се поднесени со образложение
подобрување на текстот на законот. Во амандманите на ВМРО - ДПМНЕ, доставени за овој став, се
бара замена на зборовите ,,од 4000 до 5000евра во денарска противвредност‘‘со различна
комбинација на други бројки. Така на пример, пратеничката Владанка Авировиќ, е подносител на
104 последователно архивираниамандмани кон член 22, став (1), кои бараат замена на зборовите
,,од 4000 до 5000 “ со „940 до 1308“, односно „940 до 1287“, „940 до 1291“, „940 до 1295“ и така
натаму со слична комбинација на бројки.
Со образложение дека „е спротивен на Уставот“, дел од пратениците имаат итервенирано во член
8 став (3): Униформите на полицијата; пожарникарството; здравството; во Скопје и во општините
во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик се
напишани на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на јазикот што го зборуваат
најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и неговото писмо. Така, 9 пратеници се
потписници на амандман со кој се бара целосно бришење на односниот став, друг амандман бара
бришење на текстот по зборивите „ кирилско писмо“ додека со неколку амандмани се бара
бришење на зборовите „најмалку 20% од граѓаните“. Преку поднесените амандмани до овој
конкретен член и став, пратениците од ВМРО - ДПМНЕ интервенираат за задржување на
ексклузивитетот на македонскиот јазик како единствен службен јазик на униформите на
наведените институции.
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Согласно укажувањето на Претседателот на државата, пратениците од ВМРО- ДПМНЕ, меѓу
другите, имаат поднесено амандман во однос на член 7 став (4): Институциите од ставот 16 на овој
член ќе овозможат и придонесат во работата ефективно да се користат, употребуваат и применат
македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од
граѓаните и неговото писмо. Со овој амандман, пратеницитее бараат бришење на зборовите „ и
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо“, повторно со цел
зачуваување на приматот на македонскиот јазик како единствен службен јазик во наведените
институции.
Табеларен приказ за подетален увид на амандманите поднесени од ВМРО - ДПМНЕ:
Упатен на член/став, и контетекст на
членот/ставот7
Член 22, став (1), кој ја одредува висината на
глобата за институциите кои нема да ги
почитуваат одредбите на законот

Член 22, став (2), со кој се уредува висината на
глобата изречена на службеното лице во
органите утврдени со Законот, кој нема да ги
почитува одредбите од законот
Член 5, кој се однесуваа на уредување на
службениот јазик во работата на Владата (став
1), уредување на јазикот на кој претседавачот ќе
ги води седниците на Владата, комисиите и
Генералниот колегиум (став 3) и уредување на
јазикот на кој се издаваат и чуваат стенограмите
од седнците на Владата, комисиите и
Генералниот колегиум (став 6)
Член 9, со кој се утврдува јазикот во работата на
судовите, постапките како и одлуки и други акти
кои произлегуваат од постапките

Амандман

%

Замена на зборовите ,,од 4000 до
5000евра во денарска
противвредност‘‘со различна
комбинација на други бројки, како на
пример “од 412 до 5000 денари„ или
„420 до 681“
Замена на зборовите „во износ од 30%
од одмерената сума“, со различна
висина на износкако на пример „во
износ од 10,05% од одмерената сума“
Измена со која Македонскиот јазик
останува единствен официјален и
службен јазик во институциите, телата
и документите кои се одредени во тие
ставови

94%

Измени со различни комбинации на
зборови, на пример „ставот (1)“ се
заменува со зборовите „ставови (2) и
(7)“, или „ставовите (2), (3), (5) и (7)8

1%

1.5%

1%

6

Институции наброени во член 1 став (3): сите органи на државната власт во Република Македонија,
централни институции, јавни претпријатија, агенции, дирекции, установи и организации, комисии, правни
лица кои вршат јавни овластувања согласно закон и други институции; Институции наброени во член 2 став
(3): сите органи кои што ја сочинуваат државната власт (Собрание на Република Македонија, Претседател на
Република Македонија, Влада на Република Македонија, судство, јавно обвинителство), Уставен суд на
Република Македонија, Народен правобранител на Република Македонија, во изборниот процес,
образованието, науката, здравството, културата, при примената на полициските овластувања, во
радиодифузната дејност, нотаријатот, извршувањето, инфраструктурните објекти, матичната евиденција,
личните документи, финансиите, економијата, како и во други области.
7
Целиот текст на членовите кон кои ВМРО – ДПМНЕ има упатено амандмани, се достапни во Анекс 1
8
ibid
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Член 6, кој со своите ставови ги уредува
обврските на институциите предвидени со
законот, за обезбедување на употребата,
комуникацијата и постапките да се одвива на
јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од
граѓаните во Република Македонија. Се уредува
јазикот на одлуките и другите акти и
легитимациите кои произлегуваат од
институциите, јазикот на потпишување на
избраните или именуваните лица во одлуките и
другите акти на институциите, како и јазикот на
веб страната на институциите
Член 2, став (1) и (3) кои ја уредуваат употребата
на службените јазици на граѓаните и обврската
на институциите одредени со законот, да им
овозможат на граѓаните користење употреба и
примена на тие службени јазици (став 1), како и
уредувањето на службениот јазик во
институциите на државната власт (став 3)
Членот 3 го уредува јазикот на службената
комуникација на избрани или именувани
функционери на институциите утврдени со
законот како и други институции чие седиште е
во Скопје или општините во кои најмалку 20% од
граѓаните зборуваат јазик различен од
Македонскиот јазик, доколку најмалку еден од
избраните или именуваните функционери
зборува службен јазик различен од
Македонскиот јазик
Членот 8 став (3), со кој се уредува јазикот на кој
ќе бидат испишани униформите на полицијата,
пожарникарството и здравството во Скопје и во
општините во кои најмалку 20% од граѓаните
зборуваат службен јазик различен од
македонскиот јазик
Табела 4

Измени со кои Македонскиот јазик
останува единствен официјален и
службен јазик во институциите и
документите

< 1%

Бришење или измена на некој од
ставовите, како и бришење на целиот
член, пример бришење на зборовите
„Претседател на Р.М“, „јавно
обвинителство“ и сл.

< 1%

Предвидуваат замена на зборот
„Скопје“ со на пример „Липково“,
„Кривогаштани“ , или замена на зборот
„институциите од член 1 став(3) и член
2 став(3) од овој закон9“со зборовите
„Државен завод за статистика”, “
Агенција за вработување” итн.

< 1%

Бришење (на цел став или некој збор)
или замена на некој збор, како на
пример замена на зборот „Скопје“ со
„Берово“ или „Аеродром“

< 1%

9

Институции кои се опфатени со член 1 став (3) и член 2 став (3) се: сите органи на државната власт во
Република Македонија, централни институции, јавни претпријатија, агенции, дирекции, установи и
организации, комисии, правни лица кои вршат јавни овластувања согласно закон и други институции,
Собрание на Република Македонија, Претседател на Република Македонија, Влада на Република
Македонија, судство, јавно обвинителство), Уставен суд на Република Македонија, Народен правобранител
на Република Македонија, во изборниот процес, образованието, науката, здравството, културата, при
примената на полициските овластувања, во радиодифузната дејност, нотаријатот, извршувањето,
инфраструктурните објекти, матичната евиденција, личните документи, финансиите, економијата, како и во
други области.
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Другите членови во однос на кои се поднесени помалку од 50 амандмани, односно на кои се
однесуваат помалку од 0.4% од вкупниот број на поднесени амандмани, се членовите 1, 3, 4, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 14, 23 и 2410 и насловот на законот. Амандманите кои се однесуваат на насловот на
законот, предлагаат менување од „Закон за употреба на јазиците“ во на пример „Закон за
користење на јазикот што е различен од Македонскиот јазик, што го зборуваат најмалку 20% од
граѓаните на Р.М“ или „Закон за користење на јазикот што е различен од службениот јазик, а го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните во РМ“ и сл. Пратениците од парламентарното мнозинство,
посочија дека ваков број на поднесени амандмани од ВМРО - ДПМНЕ, во однос на закон кој има
25 члена, не укажува на корекција на текстот на законот, туку на обид за блокирање на работата
на Собранието, имајќи во предвид дека би биле потребни повеќе месеци да се разгледаат сите
поднесени амандмани.11

V.

Објавување на ЗУЈ во Службен весник

По одбивањето на претседателот Иванов, указот за Законот за употреба на јазиците откако прв пат
беше изгласан во Собрание на 11 јануари 2018. По оваа одлука на претседателот на државата,
законот беше вратен во Собранието на повторно разгледување. Скоро два месеци подоцна, на 14
март 2018 година, во крајно тензична атмосфера, по втор пат беше изгласан Законот за употреба
на јазиците, со 64 гласа „за“, и ниту еден „против“ и „воздржан“. За законот својот глас го дадоа и
24 пратеници од немнозинските партии.Дополнително, законот беше изгласан без да биде
разгледуван ниту еден од 35.563 амандмани што ВМРО - ДПМНЕ ги поднесе во однос на текстот
на законот.
Според Уставот на Република Македонија, претседателот на државата има право само еднаш да
го врати законот на разгледување кај пратениците, и ако истиот повторно е усвоен со мнозинство
гласови, претседателот е должен да го потпише.12И покрај оваа одредба, претседателот Иванов
повторно се обрати до јавноста во врска со повторното донесување на законот, каде најпрво им се
обрати на пратениците критикувајќи ги, дека начинот на кој по втор пат го изгласале законот,
претставува удар врз демократијата. Понатаму потенцира дека при неговото носење, освен
злоупотребата на европското знаменце, прекршени се и сите правни процедури, постапки и
рокови.На самиот крај на неговото обраќање, Претседателот додаде:

10

Текстовите на членовите 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 13 и 14, се достапни во Анекс 1
Блажевска, К., 2017, Со 30.000 амандмани не се коригира закон, туку се блокира парламентот,
https://www.dw.com/mk/%D1%81%D0%BE-30000%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D1%83%D0%BA%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%82/a-42347172
12
Устав на Република Македонија, член 75.
11
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„И по својата репресивна содржина, и по насилниот начин на кој е донесен, овој закон не е израз
на демократијата. Овој закон е израз на тиранијата на парламентарното мнозинство врз
мнозинството граѓани на Република Македонија“.13
На 14 јануари 2019 година, Законот за употреба на јазиците беше објавен во Службен весник на
Република Македонија, единствено со потпис на претседателот на Собранието, Талат Џафери.
Претседателот на државата, Иванов преку соопштение реагираше дека со „доставувањето на
законот во Службен весник е прекршен член 75 од Уставот на Република Македонија, додека
објавувањето на законот е направено незаконски и претставува основа за кривично гонење“.
Јавното претпријатие „Службен весник“ од друга страна, изјави дека објавувањето на законот е
согласно Уставот и законите, повикувајќи се меѓу другото на член 52, став 2 од Уставот, кој вели:
„Законите влегуваат во сила најрано осмиот ден од денот на објавувањето, а по исклучок, што го
утврдува Собранието, со денот на објавувањето“.14
Според член 110 од Уставот на РСМ, Уставниот суд е задолжен да решава за судирот на
надлежностите меѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт. Во случај во кој
Уставот е прекршен од страна на претседателот на државата, такво нешто треба да се повтори и
од законодавната власт. Според член 87, Собранието, исто така, може со двотретинско
мнозинство да покрене постапка за утврдување на одговорност на претседателот на Републиката,
по која одлучува Уставниот суд. Ако Уставниот суд утврди одговорност на претседателот на
Републиката, функцијата му престанува по сила на Уставот. Претседателот на Републиката е
одговорен за кршење на Уставот и законите во вршењето на своите права и должности.15

13

Ѓорѓе Иванов, 2018, Уставот и совеста не ми дозволуваат да ставам потпис на Указ за прогласување на
ваков закон: https://www.akademik.mk/ivanov-za-zakonot-za-upotreba-na-jazicite-ustavot-i-sovesta-ne-midozvoluvaat-da-stavam-potpis-na-ukaz-za-proglasuvane-na-vakov-zakon/
14
Пелагија Стојанчова, 2019, Законот за јазиците објавен во Службен весник, уставно или не?
https://www.slobodnaevropa.mk/a/29711038.html
15
Устав на Република Македонија, член 87 и член 110,
https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20USTAV/UstavSRSM.pdf
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VI.

Заклучок: Улогата на Собранието во системот на спреги и контрола

Прекршувањето на законодавната процедурата во неколку наврати при донесувањето на ЗУЈ
укажува на нарушување на функцијата на Собранието во системот на спреги и контрола.
Иницијално, ваквата „симболична“ позиција на Собранието беше овозможена преку употрeбата
на европското знаменце при донесувањето на ЗУЈ. На овој начин се овозможи заобиколување на
регуларната процедура за донесување закон и се ограничи расправата во Собранието, што
всушност претставува еден од клучните механизми за донесување на квалитетни законски
решенија. Дополнително, во текот на целата дискусија во првото читање, отсуствува вклученост на
парламенталрното мнозинство во аргументирањето и поддршката за законот. Со тоа, дискусијата
во најголем дел од времето беше сведена на еднострано повторување на аргументите „против“
од страна на парламентарната опозиција и без значително конфронтирање на позициите „за“ и
„против“.
Законот за употреба на јазиците беше прв пат изгласан на 11 јануари 2018, без учество на
опозицијата, но повторно вратен на разгледување во Собранието откако претседателот на
државата го искористи своето вето, непотпишуавајќи го указот. Пратениците на ВМРО - ДПМНЕ
потоа поднесоа 35.563 амандмани за интервенција во текстот на Законот. Симптоматично во
амандманите, покрај нивниот огромен број, е и нивната неконзистентност со излагања на
пратениците за време на првото читање на Законот. Па така, пратениците на опозицијата мал дел
од амандманите ги искористија за корекција на деловите од текстот кои со дискусијата ги
акцентираа како неуставни и дискриминирачки. Од друга страна, со останатите над 35.000
поднесени амандмани, ВМРО-ДПМНЕ и коалиција бараа нелогична замена на зборови и суми,
што укажува на свесно блокирање на процесот на донесувањето на ЗУЈ употребувајќи
загарантирани деловнички можности.
Собраниската процедура повторно беше прекршена со изгласување на законот по втор пат, без
притоа да бидат разгледани поднесените амандмани и во отсуство на опозициските пратеници.
На крај, Уставот беше прекршен и со објавувањето на ЗУЈ во Службен весник, без потпис од
претседателот на државата.
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Прилог 1
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН за употреба на јазиците
Член 1
(1) На целата територија во Република Македонија и во нејзините меѓународни односи службен јазик е
македонскиот јазик и неговото кирилско писмо.
(2) Друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните (албански јазик), исто така, е службен јазик и
неговото писмо, согласно овој закон.
(3) Во сите органи на државната власт во Република Македонија, централни институции, јавни
претпријатија, агенции, дирекции, установи и организации, комисии, правни лица кои вршат јавни
овластувања согласно закон и други институции, службен јазик покрај македонскиот јазик и неговото писмо
е и јазикот што го зборуваат 20% од граѓаните на Република Македонија и неговото писмо, на начин
определен со овој закон.
(4) Во единиците на локалната самоуправа јазикот и писмото што го користат најмалку 20% од граѓаните е
службен јазик, покрај македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. За употребата на јазиците и писмата
на кои зборуваат помалку од 20% од граѓаните во единиците на локалната самоуправа, одлучуваат органите
на единиците на локалната самоуправа.
Член 2
(1) Граѓаните имаат право да употребуваат било кој од наведените службени јазици и нивните писма од
член 1 став (1) и (2) од овој закон, а институциите од член 1 став (3) од овој закон како и другите институции
имаат обврска да им овозможат на граѓаните користење, употреба и примена на тие службени јазици и
нивните писма во било која постапка како и спроведување на тие постапки на тој службен јазик и писмо.
(2) Во согласност со правото на граѓаните да употребуваат било кој од наведените службени јазици од
членот 1 став (1) и (2) од овој закон во судските, управните, извршните постапки, предистражните и
истражните постапки, кривични и прекршочни постапки, парнични и вонпарнични постапки, постапка за
извршување на санкции, како и другите постапки предвидени со други закони, судовите, јавните
обвинителства, како и сите други органи, тела и други институции се обврзани да овозможат користење,
употреба и примена на било кој од службените јазици од членот 1 став (1) и (2) и нивните писма во тие и
други постапки.
(3) Во институциите од член 1 став (3) од овој закон на државната власт во Република Македонија службен
јазик покрај македонскиот јазик и неговото писмо е и јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на
Република Македонија и неговото писмо во: комуникацијата, употребата и примената во сите постапки на
граѓаните пред сите органи кои што ја сочинуваат државната власт (Собрание на Република Македонија,
Претседател на Република Македонија, Влада на Република Македонија, судство, јавно обвинителство),
Уставен суд на Република Македонија, Народен правобранител на Република Македонија, во изборниот
процес, образованието, науката, здравството, културата, при примената на полициските овластувања, во
радиодифузната дејност, нотаријатот, извршувањето, инфраструктурните објекти, матичната евиденција,
личните документи, финансиите, економијата, како и во други области
Член 3
Избрани или именувани функционери на институциите од член 1 став (3) и член 2 став (3) од овој закон, како
и други институции чие седиште е во Скопје или општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат
јазик различен од македонскиот јазик, во нивната службена комуникација го употребуваат македонскиот
јазик и неговото кирилско писмо, како и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото
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писмо, доколку најмалку еден од избраните или именуваните функционери зборува службен јазик различен
од македонскиот јазик.
Член 4
(1) Во работата на Собранието на Република Македонија службен јазик е македонскиот и неговото кирилско
писмо, како и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија и неговото
писмо.
(2) Пратеник, избран или именуван функционер кој зборува јазик различен од македонскиот јазик, а кој го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, на седница на Собранието на Република
Македонија и седници на работни тела зборува и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на
Република Македонија.
(3) Пратеник, кој зборува јазик различен од македонскиот јазик, а кој го зборуваат најмалку 20% граѓаните
во Република Македонија кога претседава со седница на собрание или седници на работни тела, истите ги
води на тој јазик.
(4) Пратеник, избран или именуван функционер кој зборува јазик различен од македонскиот јазик, а кој го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, материјалите навремено ги добива,
односно доставува и на неговиот јазик и писмо за да послужат на седница на собрание или седници на
работни тела.
(5) Стенограмите од седница на Собранието на Република Македонија и од седници на работни тела, како и
другите материјали и документи се издаваат и се чуваат на македонски јазик и неговото писмо и на јазикот
кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и неговото писмо.
(6) Сите закони и други акти донесени од страна на Собранието на Република Македонија се објавуваат на
македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во
Република Македонија и неговото писмо.
Член 5
(1) Во работата на Владата на Република Македонија службен јазик е македонскиот јазик и неговото
кирилско писмо, како и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и
неговото писмо.
(2) Седниците на Владата на Република Македонија се водат на македонски јазик и неговото кирилско
писмо. 7
(3) Кога со седниците на Владата на Република Македонија, на комисиите, како и на Генералниот колегиум
на државни секретари претседава избран или именуван функционер кој зборува јазик различен од
македонскиот јазик, а кој јазик го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, истите ги
води на тој јазик и писмо.
(4) Избран или именуван функционер кој зборува јазик различен од македонскиот јазик, а кој јазик го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, на седница на Владата на Република
Македонија, на комисиите и на Генералниот колегиум на државни секретари зборува и на тој јазик.
(5) Избран или именуван функционер кој зборува јазик различен од македонскиот јазик, а кој јазик го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, материјалите навремено ги добива,
односно доставува и на неговиот јазик и писмо за да му послужат на седница на Владата на Република
Македонија, на комисија или на Генералниот колегиум на државни секретари.
(6) Стенограмите од седница на Владата на Република Македонија, од седница на комисии и Генералниот
колегиум на државни секретари, како и другите материјали и документи се издаваат и се чуваат на
македонски јазик и неговото писмо и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република
Македонија и неговото писмо.
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(7) Сите акти донесени од страна на Владата на Република Македонија се издаваат и објавуваат на
македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во
Република Македонија и неговото писмо.
Член 6
(1) Институциите од член 1 став (3) и член 2 став (3) од овој закон, како и сите други институции се обврзани
по службена должност да обезбедат употребата, комуникацијата и постапките да се одвиваат на јазикот кој
го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и неговото писмо доколку лицето,
односно учесникот зборува јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија.
(2) Сите одлуки и други акти, како и легитимациите кои произлегуваат од надлежноста на институциите од
член од член 1 став (3) и член 2 став (3) од овој закон, како и сите други институции се на македонски јазик и
неговото кирилско писмо и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија
и неговото писмо доколку лицето, односно учесникот зборува јазик кој го зборуваат најмалку 20% од
граѓаните во Република Македонија.
(3) Избрано или именувано лице кое зборува јазик различен од македонскиот јазик кој го зборуваат
најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, личното име во одлуките и другите акти во рамките
на надлежностите на институциите од член 1 став (3) и член 2 став (3) од овој закон, како и сите други
институции, го пишува на својот јазик и писмо.
(4) Веб страниците на институциите од член 1 на овој закон и содржината на веб страниците покрај на
македонскиот јазик и неговото писмо, задолжително се објавуваат и на јазикот различен од македонскиот
јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и неговото писмо.
Член 7
(1) Називите на институциите од член 1 став (3) и член 2 став (3) од овој закон, како и сите други институции
и нивните подрачни единици во единиците на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните
зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и во Скопје, ќе се напишат на македонски јазик и
неговото кирилско писмо и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо како и
на англиски јазик. Називите ќе бидат со иста големина и фонт, при што називот на македонски јазик и писмо
ќе биде напишан прв.
(2) Во подрачните канцеларии на органите од државната администрација кои покриваат најмалку една
единица на локална самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат јазик различен од
македонскиот, називите на канцелариите ќе се напишат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и
на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо.
(3) Печатите на институциите од член 1 став (3) и член 2 став (3) од овој закон и сите други институции со
седиште во Скопје или во единиците на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат
службен јазик различен од македонскиот јазик, се испишани на македонски јазик и неговото кирилско
писмо, како и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо.
(4) Институциите од ставот 1 на овој член ќе овозможат и придонесат во работата ефективно да се користат,
употребуваат и применат македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и јазикот што го зборуваат
најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо.
Член 8
(1) Книжните и кованите пари, како и поштенските марки ќе содржат симболи што го претставуваат
културното наследство на граѓаните што го зборуваат македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо.
(2) Поштенските марки, уплатниците, фискалните извештаи издадени од институциите од член 1 став (3) и
член 2 став (3) од овој закон, фактурите од институциите од член 1 став (3) и член 2 став (3) од овој закон,
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бандеролите, се пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и јазикот што го зборуваат
најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо.
(3) Униформите на полицијата; пожарникарството; здравството; во Скопје и во општините во кои најмалку
20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик се напишани на македонски
јазик и неговото кирилско писмо, како и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во
Република Македонија и неговото писмо.
Член 9
(1) Во судските, управните, извршните постапки, постапка за извршување на санкции, предистражни и
истражни постапки, кривични и прекршочни постапки, парнични и вонпарнични постапки, како и другите
постапки пред судовите, јавните обвинителства како и сите други органи, тела и институции, се применува
македонскиот јазик и неговото 9 кирилско писмо, како и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните
и неговото писмо.
(2) Сите постапки од ставот (1) на овој член се водaт на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на
јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и неговото писмо доколку
судија, јавен обвинител, странка или друг учесник во постапката е лице кое зборува јазик кој го зборуваат
најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија.
(3) Сите одлуки, писмена и други акти кои произлегуваат од постапките од ставот (1) на овој член се
донесуваат и издаваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и јазикот што го зборуваат
најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо доколку судија, јавен обвинител, странка или друг учесник во
постапката е лице кое зборува јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија.
(4) Институциите наведени во ставот (1) на овој член се обврзани да овозможат превод на сите потребни
документи и материјали, како и симултан превод на излагања, изјави и рочишта во работата или постапките
што се водат.
(5) Необезбедувањето на превод на сите потребни документи и материјали, односно необезбедувањето на
симултан превод за време на целиот тек на постапката претставува суштинска повреда на постапката.
(6) Називите на институциите наведени во ставот (1) на овој член во Скопје и во единиците на локалната
самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик се
пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од
граѓаните и неговото писмо.
(7) Во институциите наведени во ставот (1) на овој член со седиште во подрачје кое опфаќа повеќе основни
судови од кои најмалку еден од нив се наоѓа во единица на локална самоуправа во кое се зборува службен
јазик различен од македонскиот, а кој го зборуваат 20% од граѓаните на Република Македонија, називите
исто така ќе се напишат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот што го зборуваат
најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо.
(8) Трошоците што настануваат од преведувањето за странките и учесниците во постапката, како и
трошоците за судски преведувач што настануваат со примена на одредбите на овој закон, паѓаат на товар на
средствата на институциите наведени во ставот (1) на овој член.
Член 10
(1) Во постапките пред нотар, нотарските исправи и заверки може да се издаваат на македонски јазик и
неговото писмо и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија и
неговото писмо.
(2) Во постапките пред извршител доколку учесник е лице кое го зборува јазикот што го зборуваат најмалку
20% од граѓаните на Република Македонија, налозите, заклучоците, записниците, службените белешки и
другите акти на извршителите се издаваат на 10 македонски јазик и неговото писмо и на јазикот кој го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија и неговото писмо.
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Член 11
(1) Институциите надлежни за управување со институциите за извршување на санкции, како и самите
институции надлежни за извршување на санкции се обврзани во комуникацијата и постапките да го
применуваат македонскиот јазик и неговото писмо, како и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од
граѓаните и неговото писмо доколку лицето за кое станува збор зборува јазик кој го зборуваат најмалку 20%
од граѓаните во Република Македонија.
(2) Институциите надлежни за управување со институциите за извршување на санкции како и институциите
надлежни за извршување на санкции се обврзани да овозможат лицата кои се наоѓаат во овие институции
да се обратат и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо.
Член 12
(1) Матичните евиденции во Скопје и единиците на локалната самоуправа во кои најмалку 20% од граѓаните
зборуваат службен јазик различен од македонскиот се водат и на службениот јазик кој го зборува
граѓанинот.
(2) Решенијата, изводите, потврдите како и другите акти се издаваат и на службениот јазик кој го збори
граѓанинот.
(3) Личните документи и патните исправи на граѓаните кои зборуваат на јазик што го зборуваат најмалку
20% од граѓаните и неговото писмо, по службена должност се издаваат на македонски јазик и неговото
кирилско писмо и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо.
Член 13
(1) На граѓаните кои зборуваат јазик различен од македонскиот јазик што го зборуваат помалку од 20% од
граѓаните на Република Македонија, образецот на личната карта се печати и на јазикот и писмото што го
употребува граѓанинот.
(2) На граѓаните кои зборуваат јазик различен од македонскиот јазик што го зборуваат помалку од 20% од
граѓаните на Република Македонија, на нивно лично барање, податоците за личното име што се внесуваат
на личната карта се запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото што
го употребува граѓанинот.
Член 14
(1) На граѓаните кои зборуваат јазик различен од македонскиот што го зборуваат помалку од 20% од
граѓаните на Република Македонија, на нивно барање, образецот на патната исправа и патниот лист се
печати и на јазикот и писмото што го употребува граѓанинот.
(2) На граѓаните кои зборуваат јазик различен од македонскиот што го зборуваат помалку од 20% од
граѓаните на Република Македонија, на нивно лично барање, податоците кои се внесуваат во патната
исправа и во патниот лист се запишуваат и на тој јазик и писмо.
(3) На граѓаните кои зборуваат јазик различен од македонскиот што го зборуваат помалку од 20% од
граѓаните на Република Македонија, на нивно лично барање, податоците за личното име што се внесуваат
во патната исправа се запишуваат и на јазикот и писмото што го употребува граѓанинот.
Член 15
На седниците на Државната изборна комисија и општинските изборни комисии во Скопје и единиците на
локална самоуправа во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот
јазик, при спроведување на изборите во работата и постапките на сите комисии, и други тела и институции
подеднакво се користат, употребуваат и применуваат македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо.
Член 16
(1) Име на улица, плоштад, мост и на друг инфраструктурен објект во сите единици на локалната самоуправа
каде што најмалку 20% од граѓаните зборуваат јазик различен од македонскиот јазик, како и во Скопје се
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пишува на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од
граѓаните и неговото писмо како и на јазиците што се општоприфатени од меѓународната заедница.
(2) На граничните премини на Република Македонија и аеродромите кои се наоѓаат на подрачјата каде
најмалку 20% од граѓаните зборуваат јазик различен од македонскиот јазик називите на институциите,
другите натписи и патокази се пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо како и на јазикот
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо.
Член 17
(1) Сите закони, подзаконски акти, одлуки и огласи од институциите од член 1 став (3) и член 2 став (3) од
овој закон кои што се објавуваат во Службен весник на Република Македонија се објавуваат на
македонскиот јазик и неговото писмо и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото
писмо.
Член 18
(1) Заради остварување на целите на овој закон, промовирање, заштита и воедначена примена на
службениот јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија и неговото писмо
се основа Агенција за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република
Македонија (во натамошниот текст: Агенцијата) со својство на правно лице, надлежна за стандардизирање
и воедначена употреба на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија и
неговото писмо со помошни тела за поддршка на институциите од член 1 став (3) и член 2 став (3) од овој
закон, како и сите други институции.
(2) Директорот на Агенцијата го избира Владата на Република Македонија по претходно објавен јавен повик
со мандат од 4 години со право на реизбор.
(3) Во Агенцијата покрај овластени судски преведувачи се вработуваат и лингвисти и дипломирани
филолози по албански јазик, како и лиценцирани лектори.
(4) Директорот ја претставува Агенцијата, раководи со нејзината работа, ги врши работите определени со
овој закон и донесува годишна програма за работа на Агенцијата. Директорот поднесува извештај за
работата на Агенцијата до Владата на Република Македонија најмалку еднаш годишно до 31 март во
тековната година за претходната година.
(5) Средствата за работа и функционирање на Агенцијата се обезбедуваат од Буџетот на Република
Македонија.
Член 19
Агенцијата е надлежна за: - поддршка на институциите во остварувањето на обврските од овој закон
вклучувајќи превод и лекторирање на документи; - лекторирање на сите акти што се објавуваат во Службен
весник на Република Македонија; - промовира и презема мерки за унапредување на употребата на јазикот
кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија; - изготвување на извештаи за
информирање на Владата на Република Македонија за спроведување на нејзините надлежности; - за
потребите на Владата на Република Македонија да подготвува стручно-аналитички материјали од своја
надлежност; - дава стручни мислења по материјалите кои се во функција на спроведување и унапредување
на употребата на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија; - други
работи поврзани со спроведувањето на целите утврдени во овој закон.
Член 20
(1) За надзорот над целосно и доследно спроведување на одредбите на овој закон кои се однесуваат на
употребата на јазиците, се формира Инспекторат за употреба на јазиците (во натамошниот текст:
Инспекторатот), во состав на Министерството за правда со својство на правно лице.
(2) Начелата, надлежноста, организацијата на инспекција и постапките на инспекцискиот надзор на
Инспекторатот за употреба на јазиците се уредуваат со посебен закон.
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Член 21
Владата на Република Македонија и сите институции надлежни за спроведување на одредбите од овој
закон, ќе донесат мерки за промовирање на примената на сите службени јазици, како и за гарантирање на
заштитата на јазиците на другите заедници чиј мајчин јазик не е службен јазик.
Член 22
(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на органите
наведени во член 1 став (3), член 2 (став 3), како и сите други институции за непочитување на одредбите од
овој закон. (2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба ќе му се изрече на службеното лице и
одговорното лице во органите од став 1 на овој член.
Член 23
(1) Во рок од една година од денот на влегувањето на сила на овој закон сите надлежни институции се
обврзани да ги донесат подзаконските акти за спроведување на овој закон.
(2) Во рок од шест месеци од денот на влегување во сила на овој закон, институциите се обврзани да ги
спроведуваат обврските наведени во член 7 од овој закон.
(3) Владата на Република Македонија веднаш по влегувањето во сила на овој закон ќе развие програма за
покренување на јавната свест за примената на овој закон.
(4) Во рок од една година одредбите од другите закони се усогласуваат со одредбите на овој закон.
(5) Во случај на неусогласеност на одредбите на овој закон со јазичните одредби на друг закон, органите се
должни да ги применуваат одредбите од овој закон.
Член 24
Со донесувањето на овој закон престанува да важи Законот за употреба на јазикот што го зборуваат
најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 101/08 и 100/11).
Член 25
Овој закон влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
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