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Скппје, Март , 2018 гпдина

ВПВЕД

Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците е пснпвана сп Закпн за унапредуваое
и защтита на правата на припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп
РМ (Службен весник на РМ бр.92/08 пд 22.јули 2008 гпд) заради следеое на пстваруваоетп и
унапредуваоетп, защтита на правата на припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 20% и
надзпр над спрпведуваоетп на пдредбите на закпните сп кпи се утврдени тие права.
Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците е сампстпен прган на државната
управа вп свпјствп на правнп лице сп седищте вп Скппје, шии пснпвни надлежнпсти се
пстваруваое и унапредуваое на правата на заедниците пд пбласта на врабптуваоетп, спгласнп сп
принциппт на сппдветна и правишна застапенпст на припадниците на заедниците, упптреба на
јазикпт, пбразпвание (пснпвнп, среднп и виспкп), културата и други пбласти вп кпи сп закпн се
утврдени правата на припадниците на заедниците.
Агенцијата свпјата надлежнпст ја спрпведува врз пснпва на нашелата на закпнитпст,
транспарентнпст, еднаквпст, пдгпвпрнпст и правишнпст.
Вп спгласнпст сп шлен 12 став 2 пд Закпнпт за унапредуваое и защтита на правата на
заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп РМ, Директпрпт на Агенцијата гп ппднесува
следнипт извещтајпт за рабпта:




Израбптка на Стратещкипт план на Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците за
перипд 2018-2020 гпдина
Прпектни активнпсти



Рабпта вп кпмисии, пстварена спрабптка и службени патуваоа



Извещтај за ушествп на врабптените на пбуки



Извещтај за спрпведени врабптуваоа



Извещтај за спрпведени јавни набавки



Финансискп рабптеое на Агенцијата за 2017 гпдина
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1. ИЗРАБПТКА НА СТРАТЕШКИПТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ПСТВАРУВАОЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА ПЕРИПД 20182020 ГПДИНА

Стратещкипт план за перипд 2018-2020 гпдина претставува залпжба на Агенцијата
за пстваруваое на правата на заедниците
вп наспка на ппнатампщнптп
унапредуваое, защтита и пстваруваое на правата на заедниците кпи се ппмалку пд
20% пд вкупнптп население вп Република Македпнија.

2. ПРПЕКТНИ АКТИВНПСТИ

Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците вп текпт на 2017 гпдина ги
реализираще следните прпектни активнпсти:

2.1

Партиципативен фпрум
2.1.1.„Унапредуваое на ефективнпста на Партиципативнипт фпрум и
креираое на рамка на идните активнпсти”

На ден 16. 11. 2017 гпдина Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците вп спрабптка сп
Мисијата на ОБСЕ вп Скппје реализираще Партиципативен фпрум на тема: “ Унапредуваое на
ефективнпста на Партиципативнипт фпрум и креираое на рамка на идните активнпсти”.
2.1.2. „Ппдпбруваое на квалитетпт на пбразпваниетп на јазиците на
припадниците на заедниците“
Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците вп спрабптка сп Мисијата на ОБСЕ вп Скппје
на 17.11.2017 гпдина прганизираще Партиципативен фпрум на тема:„Ппдпбруваое на
квалитетпт на пбразпваниетп на јазиците на припадниците на заедниците“ .

2.2 Oбуки за градански прганизации
На ден 10 – 11.11.2017 гпдина беще спрпведена пбука на тема :”Прганизацискп јакнеое и дпбрп
управуваое вп граданските прганизации”.
На пбуката ушествуваа 24 преставници на здруженија на градани пд ппвеќетп заедници
(турска, влащка, рпмска, српска, бпщоашка, црнпгпрска, хрватска, руска и припадници на
заедницата на Едипјаните). Обушуваши беа преставници на Македпнскипт центар за медунарпдна
спрабптка.
На ден 12. 12.2017 гпд. се реализираще пбука на тема:” Медиумската писменпст какп
предуслпв за инклузивнп ппштествп “.
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На пбуката ушествуваа 24 преставници на здруженија на градани пд ппвеќетп заедници
(турска, влащка, рпмска, српска, бпщоашка, црнпгпрска, хрватска, руска и припадници на
заедницата на Едипјаните).
Обушуваши беа претставници на Виспка щкпла за нпвинарствп и за пднпси сп јавнпста и Агенција
за аудип и аудип- визуелни медиумски услуги.

2.2 Рабптилници на лпкалнп нивп
Рабптилница „Унапредуваое на правата на заедниците и кпмисии за пднпси сп заедниците вп
ппштините“.
Институтпт за развпј на заедниците, сп Агенцијата за пстваруваое на права на заедниците и
Мисијата на OБСЕ вп Скппје, на 1 декември 2017гпд, вп хптел „Хармпнија“ вп Куманпвп,
прганизираще рабптилница на тема „Унапредуваое на правата на заедниците и кпмисии за
пднпси сп заедниците вп ппщтините“.
Рабптилница „Унапредуваое на правата на заедниците на лпкалнп нивп“.
Институтпт за развпј на заедниците, сп Агенцијата за пстваруваое на права на заедниците и
Мисијата на OБСЕ вп Скппје, на 30 нпември 2017 гпдина, вп хптел „Лирак“ вп Тетпвп,
прганизираще рабптилница на тема „Унапредуваое на правата на заедниците и кпмисии за
пднпси сп заедниците вп ппщтините“.

2.3. Спрабптка сп Еу Делегацијата вп Скппје за ппддршка на здруженијата на
градани- грантисти на Прпграмата на ИПА за ппддршка на граданските ппштества
и медиумите за 2014 гпдина (IPA CSF Civil Society and Media Programme 2014) ппвик
EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK
Вп текпт на 2016 гпдина Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците пствари
спрабптка сп Делегацијата на Еврппската унија вп Скппје за институципнална ппддрщка на псум
наципнални градански прганизации – грантисти на прпграмата на ИПА за ппддрщка на граданските
ппщтества и медиумите за 2014 гпдина (IPA CSF Civil Society and Media Programme 2014) ппвик
EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK. Вп 2017 гпдина таа спрабптка беще надппплнета сп следниве
активнпсти:
2.3.1. Летен фестивал „Декада на припаднпст-славеое на различнпстите” - Лпкална
агенција за развпј пд Струга и Граданската прганизација „Креативни и активни”.
Лпкална агенција за развпј пд Струга и Граданската прганизација „Креативни и активни” пд
Струга гп спрпведпа прпектпт: „Декада на припаднпст-славеое на разлишнпстите”, финансиран пд
Еврппската Унија (ЕУ), прпграмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2014 .
Вп рамките на пвпј прпект се прганизираще фестивалпт „Ynё Bizim Nostru Нащ Amaro Naš
Festival” пд 25-27 Јули вп Струга, вп кпј преку видеп прпекција ушестуваще и Агенцијата за
пстваруваое на правата на заедниците.
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Главната цел на прпектпт беще да се придпнесе за ппдпбруваое на медуетнишките пднпси вп
југпзападнипт регипн, преку зајакнуваое на спрабптката меду граданските прганизации, јавнипт и
приватнипт сектпр.
2.3.2. Фпрум „Мерки за ппттикнуваое на претприемништвптп кај немнпзинските етнички
групи“ - Фпндацијата Претприемашки сервис за млади
Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците и Фпндацијата Претприемашки
сервис за млади на 03 Нпември 2017 гпдина вп хптелпт „Хплидеј Ин“ вп Скппје,
прганизираа фпрум наслпвен „Мерки за ппттикнуваое на претприемништвптп кај
немнпзинските етнички групи“. Главните заклушпци кпи прпизлегпа пд фпрумпт се наспшени кпн
унапредуваое на лпкалнипт екпнпмски развпј преку активнп стимулираое на
претприемнищтвптп и згплемуваое на (самп)врабптенпста меду младите луде, сп ппсебен фпкус
на припадниците на немнпзинските етнишки заедници. Овпј фпрум кпј Фпндацијата
Претприемашки сервис за млади гп прганизираще заеднп сп Агенцијата за пстваруваое на правата
на заедниците, е втпр пд серијата щест настани за размена на идеи и предлпзи, дискусија и
вмрежуваое, какп дел пд кампаоата „И јас сум претприемаш“, вп рамки на прпектпт „Заеднп за
успех: млади претприемаши, движешка сила за дпбри медуетнишки пднпси“, финансиран пд
Еврппската унија.

2.4. Анализа на правп на инфпрмираое на свпј јазик преку електрпнски и
печатени медиуми

Врз пснпва на пдлуката на Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците бр.01101/1 пд 21.06.2016 гпдина се задплжува Одделениетп за следеое на пстваруваоетп,
унапредуваоетп и защтитата на правата на припадниците на заедниците да изгптви анализа за
упптребата на јазиците на припадниците на заедниците.
Спгласнп Закпнпт за унапредуваое и защтита на правата припадниците на заедниците кпи
се ппмалку пд 20 % пд вкупнптп население на Р.М. (Сл. весник бр.92 пд 22 јули 2008 гпд.) и
Закпнпт за упптреба на јазик щтп гп збпруваат најмалку 20% пд граданите вп Република
Македпнија и вп единиците на лпкалната сампуправа (Сл. весник бр.101 пд 13 август 2008 гпд.) ,
"пстваруваоетп и унапредуваоетп на правата на припадниците на зедниците кпи се ппмалку пд
20 % пд населениетп, се пднесува на правата вп пбласта на врабптуваоетп спгласнп сп принциппт
на сппдветна и правишна застапенпст на припадниците на заедниците, упптребата на јазикпт,
пбразпваниетп (пснпвнп, среднп и виспкп) , културата и други пбласти вп кпи сп закпн се уредени
правата на припадниците на зедниците" наведенп вп шлен 3.

Спгласнп Уставпт на РМ и амандманите пд 2001 гпдина, Републиката ја гарантира
защтитата, меду другптп, и на јазишнипт идентитет на сите заедници.
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Спгласнп Амандман V пд Уставпт на РМ лишните дпкументи на граданите кпи збпруваат
службен јазик разлишен пд македпнскипт јазик, се издаваат на македпнски јазик и негпвптп
писмп, какп и на тпј јазик и негпвптп писмп вп спгласнпст сп закпн.
Упптребата на јазикпт щтп гп збпруваат најмалку 20% пд граданите вп РМ и вп единиците
на лпкалната сампуправа, вп РМ е регулирана сп ппсебен закпн - Закпн за упптреба на јазик щтп гп
збпруваат најмалку 20% пд граданите вп Република Македпнија и вп единиците на лпкалната
сампуправа (Сл. весник бр.101 пд 13 август 2008 гпд.).
Вп прганите на државната власт вп РМ службен јазик разлишен пд македпнскипт јазик,
мпже да се кпристи вп спгласнпст сп закпн.
Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците израбпти „Анализа за правп на
инфпрмираое на свпј јазик преку електрпнски и пешатени медиуми“ .
Од ппдатпците на Агенцијата за аудип и аудупвизуелни медиумски услуги вп РМ,
спстпјбата сп приватните радипдифузери кпи емитуваат прпграма на некпј пд јазиците на
ппмалубрпјните заедници вп 2017 гпдина е следна:





Регистар на радипдифузерите щтп емитуваат телевизиска прпграма
Регистар на радипдифузери щтп емитуваат радип прпграма
Пешатени медиуми

2.5. Анализа за спстпјбите вп Впспитнп – Пбразпвнипт систем на учениците
припадници на заедниците вп Република Македпнија

Спгласнп Закпнпт за унапредуваое и защтита на правата припадниците на заедниците кпи
се ппмалку пд 20 % пд вкупнптп население на Р.М. (Сл. весник бр.92,пд 22 јули 2008 гпд.),
"пстваруваоетп и унапредуваоетп на правата на припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд
20 % пд населениетп, се пднесува на правата вп пбласта на врабптуваоетп спгласнп сп принциппт
на сспдветна и правишна застапенпст на припадниците на заедниците, упптребата на јазикпт,
пбразпваниетп (пснпвнп, среднп и виспкп), културата и други пбласти вп кпи сп закпн се уредени
правата на припадниците на зедниците" наведенп вп шлен 3.
Спгласнп шлен 5 пд гпренаведенипт закпн, припадниците на заедниците пд шленпт 1 став
(2) на пвпј закпн имаат правп на пбразпвание вп сите степени на свпјпт јазик вп спгласнп сп закпн.
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Анализата се изгптвува сп цел следеое на спстпјбите вп впспитнп – пбразпвнипт систем и
активнп ушествп на Агенцијата сп свпи предлпзи и сугестии вп креираоетп на впспитнп –
пбразпвната рабпта на МОН, БРО и ппддрщка на Владата вп спрпведуваоетп рефпрми и
пстваруваоетп на правптп на пбразпвание на сппдветнипт мајшин јазик.
Образпваниетп е една пд клушните фпрми на заппзнаваое на припадниците на
заедниците сп свпите ппсебнпсти, култура и јазик, а впеднп и механизам кпј пбезбедува
интеграција на единката вп ппщтествптп.
Знашеоетп на пбразпваниетп на припадниците на заедниците кпи спшинуваат ппмалку пд
20 % пд пппулацијата на РМ мпже да се спгледа преку некплку параметри, а пред се клушнп
пращаое претставува пристаппт на припадниците на пвие заедници дп квалитетнп пбразпвание
кпристејќи ја притпа мпжнпста да гп кпристат свпјпт мајшин јазик. РМ има пбврска преку
пбразпваниетп да им пвпзмпжи на разлишните етнишки групи развиваое на шувствп на припаднпст
на нивните заедници, вклушуваое и инклузија на заедниците вп ппщтествптп преку пбразпвнипт
прпцес, а впеднп преку пбразпваниетп да гп едуцира мнпзинствптп и да ја јакне свеста меду
граданите за разнпликпста и мултикултурнпста на нащетп ппщтествп.
Вп РМ,зависнп пд степенпт и видпт на пбразпвнипт прпцес, пва правп пд страна на
припадниците на заедниците се пстварува на разлишни нивпа:
-

Правп на пбразпвание и следеое на наставата на мајшин јазик
Правп на заппзнаваое и ушеое на мајшинипт јазик
Правп на следеое на настава пп избпрен предмет – Заппзнаваое сп јазикпт и културата на
заедницата

2.6. Aнализа за спстпјбите сп примената на начелптп на сппдветна и
правична застапенпст за 2015 гпдина вп културни устанпви вп Република
Македпнија
Спгласнп Закпнпт за унапредуваое и защтита на правата припадниците на заедниците кпи
се ппмалку пд 20 % пд вкупнптп население на Р.М. (Сл. весник бр.92,пд 22 јули 2008 гпд.),
"пстваруваоетп и унапредуваоетп на правата на припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд
20 % пд населениетп, се пднесува на правата вп пбласта на врабптуваоетп спгласнп сп принциппт
на сспдветна и правишна застапенпст на припадниците на заедниците, упптребата на јазикпт,
пбразпваниетп (пснпвнп, среднп и виспкп), културата и други пбласти вп кпи сп закпн се уредени
правата на припадниците на зедниците" наведенп вп шлен 3.
Вп спгласнпст сп шлен 12 став 2 пд Закпнпт за унапредуваое и защтита на правата на
заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп РМ, Агенцијата вп 2017 гпдина изгптви
анализа за примената на нашелптп на сппдветна и правишна застапенпст за 2015 вп културни
устанпви вп РМ.
Пращаоетп на сппдветна и правишна застапенпст на припадниците на заедниците е
рещенп вп низа закпни и ппдзакпнски акти кпи регулираат разлишни сфери пд ппщтественипт
живпт вп РМ.
Истп така и вп пбласта на културата се применува нашелптп на сппдветна и правишна
застапенпст, па така Министерпт за култура мпже да пснпва тела, пднпснп да именува
надвпрещни спрабптници имајќи ја предвид сппдветната и правишната застапенпст на сите
заедници.
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Министерствптп за култура финансира 106 устанпви пд пбласта на културата, пд кпи 57 се
наципнални устанпви кпи вп целпст се финансираат пд Министерствптп за култура и 49 лпкални
устанпви пд пбласта на културата, се финансираат сп наменски и сп блпк дптации.
Метпдплпгијата на истражуваоетп се спстпи пд анализа и пбрабптка на ппдатпци
спдржани вп Извещтајпт на Нарпднипт правпбранител за 2015 гпдина и Ппписпт на населениетп
вп РМ пд 2002 гпдина. Сп пва истражуваое беа ппфатени вкупнп 54 културни устанпви вп РМ.
Истражуваоетп ппкажува дека припадниците на петте ппмалубрпјни заедници не се
сппдветнп застапени вп културните устанпви вп Република Македпнија.

2.7. Птвпрени денпви на Агенцијата за пстваруваое на правата на
заедниците
Вп перипдпт септември – пктпмври 2017 гпдина, вп прпстприите на Агенцијата за
пстваруваое на правата на заедниците (АОПЗ) се пдржаа 6 ппединешни средби сп дел пд
невладините прганизации на турската, српската, рпмската, бпщоашката, влащката заедница, какп
и сп дел пд невладините прганизации припадниците на категпријата на пстанати
вп
Р.Македпнија.
На средбите се инфпрмираа присутните за спстпјбата на Агенцијата, за планираните
активнпсти вп нареднипт перипд, залпжбата да се ппдигне видливпста на прпблемите на етнишки
заедници вп ппщтествптп, а впеднп и вклушуваоетп на невладините прганизации вп тпј прпцес.

3. РАБПТА ВП КПМИСИИ, ПСТВАРЕНА СПРАБПТКА И СЛУЖБЕНИ ПАТУВАОА

3.1. Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците активнп ушествува вп
рабптата на Меѓуреспрскптп телп за чпвекпви права сп кпе ракпвпди
Министерствптп за надвпрешни рабпти.
3.2. Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците пствари спрабптка сп
ПБСЕ Мисијата вп Скппје.
3.3. Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците пствари спрабптка сп
Делегацијата на Еврппската унија вп Скппје за институципнална ппддрщка на
псум наципнални градански прганизации – грантисти на прпграмата на ИПА
за ппддрщка на граданските ппщтества и медиумите за 2014 гпдина (IPA CSF
Civil Society and Media Programme 2014) ппвик EuropeAid/136992/DD/ACT/MK.
3.4. Службени патуваоа вп 2017 гпдина не се пстварени.
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4. ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕСТВП НА ВРАБПТЕНИТЕ НА ПБУКИ
Вп текпт на 2017 гпдина врабптените вп Агенцијата за пстваруваое на правата на
заедниците ушествуваа на следниве пбуки:
„Генеричка Пбука пд пбласта на стратешкптп планираое“ - прганизирана пд страна на
Генералнипт секретаријат на Владата на Република Македпнија. На пваа пбука присуствуваа пет
државни службеници.

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРПВЕДЕНИ ППСТАПКИ ЗА ВРАБПТУВАОЕ
Вп текпт на 2017 Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците не спрпведе
ппстапки за врабптуваое.

6. ФИНАНСИСКП РАБПТЕОЕ
Средствата за изврщуваое на функцијата на Агенцијата за пстваруваое на правата на
заедниците се пбезбедуваат вп Бучетпт на Република Македпнија, кпја вп 2017 гпдина (сп
ребаланс) изнесуваще 9.156.000 денари. Средствата вп изнпс пд 9.136.000 денари беа планирани
за текпвни расхпди (плати, стпки и услуги и др.), дпдека 20.000 денари за капитални расхпди (за
влпжуваоа и нефинансиски средства – за лиценци). Бучетпт е реализиран сп 93 %, пднпснп
реализирани се расхпди вп изнпс пд 8.477.725 денари. Реализацијата на бучетпт сп 93 % е
резултат на реализацијата на платите сп 93 % кпј вп вкупнипт бучет на Агенцијата за пстваруваое
на правата на заедниците ушествува сп 84 %. Расхпдите за стпки и услуги се реализираа сп 93 %
щтп се прпценува какп исклушителнп спвеснп кпристеое на средствата и сппдветнп квалитетнп
бучетскп планираое. Капиталните расхпди се реализираа сп 65 %. Ппдплу е даден табеларен и
графишки приказ на расхпдите вп 2017 гпдина.

Р.бр.
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ од 01.01.2017 до 31.12.2017 година (во мкд)
Буџет
% на
Опис
Реализација (ребаланс) реализација
РАСХОДИ (вкупно)
8,477,725
9,156,000
93%
ТЕКОВНИ РАСХОДИ
8,464,765
9,136,000
93%
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
7,138,135
7,706,000
93%
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ
0
0
СТОКИ И УСЛУГИ
1,326,630
1,430,000
93%
Патни дневни расходи
894
0
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт
685,398
800,000
86%
Материјали и ситен инветар
40,387
50,000
81%
Поправки и тековно одржување
46,918
50,000
94%
Договорни услуги
532,904
500,000
107%
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1.3.6
1.3.7
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
1
1.1
1.2

Други тековни расходи
Привремени вработувања
СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
Купување на опрема и машини
Градежни објекти
Купување на мебел
Вложувања и нефинансиски средства
ПРИХОДИ
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ
Трансфери од други нивоа на власт
Донации од странство

20,129
0
0
12,960
0
0
0
12,960
8,477,725
8,477,725
8,477,725

30,000
0
0
20,000
0
0
0
20,000

67%

65%

65%

РАСХОДИ во 2017 година
0.0%
0.2%
16%
0%

84%
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ

РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ

СТОКИ И УСЛУГИ

СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
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7.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРПВЕДЕНИ ЈАВНИ НАБАВКИ

Вп Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците вп текпт на 2017 гпдина се
спрпведе ппстапкa за јавнa набавкa сп пбјавуваое на пглас вп ЕСЈН спгласнп шлен 100, 101 и 102
пд Закпнпт за јавни набавки (ппстапка сп бараое за прибираое на ппнуди) и тпа јавна набавка на
гпривп за мптпрни впзила вп изнпс пд 173.000,00 денари без ДДВ пднпснп 204.140,00 денари сп
вклушен ДДВ.
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