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  Акроними

АОПЗ Агенција за остварување на правата на заедниците
ДЗС Државен завод за статистика
ЕК Европска комисија
ЕКРН Европска комисија против расизам и нетолеранција
ЕУ Европска унија
ЗЕЛС Заедница на единиците на локалната самоуправа
КУД Културно уметничко друштво
МОН Министерство за образование и наука
МРТ Македонска радио телевизија
НВО Невладина организација
НП Народен правобранител
НУ Национална установа
ОБСЕ Организација за безбедност и соработка во Европа
ОН Обединети нации
ОРД Охридски рамковен договор
РКНМ Рамковна конвенција за заштита на националните малцинства
РМ Република Македонија
СЕ Совет на Европа
СРД Совет за радиодифузија
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ПРЕДГОВОР

Почитувани,

 Овој прирачник е изготвен со цел да се промовираат пра-
вата на припадниците на заедниците во Република Македонија како 
и степен на нивната реализација. Наменет е во прв ред за гра  ѓаните, 
припадниците на заедниците, граѓански организации, др жавни 
институции, Совети на општини, Комисии за односи меѓу заедниците 
како и за сите оние што сакаат да научат нешто повеќе за оваа област.
 
 Агенција за остварување на правата на заедниците како 
институција чиј мандат е да се грижи за заштита, остварување и  
унапредување на правата на заедниците излезе во пресрет на ба ра њата 
на заедниците за издавање на една ваква публикација во која се собрани 
најважните закони, сегашните состојби со нив ната имплементација 
како и препораки за полесно справу ва ње со предизвиците со кои се 
соочуваат овие заедници во Република Македонија.
 
 Се надеваме дека оваа публикација ќе ги поттикне заедни-
ците за нови иницијативи, проектни решенија, понатамошни ис тра-
жувања во оваа област како и едукација на поши роката јав ност за 
улогата на припадниците на заедниците во градење на демо кратски 
процеси во Република Македонија.
 
 Голема благодарност до Мисијата на ОБСЕ во Скопје која фи-
нансиски ја поддржа изработката и издавањето на оваа публи кација.

Весна Бабиќ – Петровски
Директор на Агенцијата за остварување на правата на заедниците
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ВОВЕД

Во текот на последните три декади во Европа нашироко се дискутира за процесот и механизмите за промоција 
и заштита на правата на малцинските групи, што придонесе кон развивање на еден широк спектар на политички 
заложби, легислативни решенија и иницијативи. Сето тоа може да се забележи преку низа на разнолики, но 
истовремено истоветни мерки, како што се ратификацијата на Рамковната конвенција за национални малцинства на 
Советот на Европа, носењето на анти-дискриминациони законски решенија, програми за интеграција на Ромите во 
општествениот живот, воспоставување на владини тела за промоција на малцинските права и слично.

Секоја од овие држави, членки или апсиранти за членство во Европската Унија, се соочува со истиот проблем – 
како во пракса да ги спроведе преземените меѓународно-правни обврски во сферата на етничките права и на тој начин 
да воспостави рамнотежа помеѓу реалните и практични барања на припадниците на малицнствата и капацитетите на 
домашните механизми и институции за нивна примена и остварување.

Иако долго време во рамки на Обединетите нации преовладувал ставот дека прашањето на успешна заштита на 
малцинските групи може да се покрие со корпусот на човековите права загарантирани со постоечките инструменти, 
конечно во 1992 година ОН ја усвоија Декларацијата за правата на припадниците на етничките, верските и јазичните 
малцинства. И покрај разликите при утврдување на универзално прифатлива дефиниција на терминот „малцинство“, 
поголемиот дел од карактеристиките на малцинствата се соодветно идентификувани и во пракса соодветно се 
аплицираат во мноштво ситуации. Најчесто користеното објаснување за малцинсто во одредена држава може да 
се сумира како недоминантна група на индивидуи кои споделуваат определени етнички, религиозни или јазички 
карактеристики кои се разликуваат од оние на мнозинската популација.

Со донесувањето на Декларацијата на ОН, се повеќе се зајакнува свеста меѓу државите за промоцијата и 
заштитата на правата на малцинствата и потребата од посебно внимание и признавање на нивното постоење, како и 
зголемени напори за да се гарантира и реализира нивното право на недискриминација и еднаквост. Сето тоа може да 
се оствари само преку промоција на мултикултурен воспитно-образовен процес, на државно и локално ниво, како и 
преку целосно и ефективно вклучување на малцинствата во сите аспекти на јавниот живот.

Советот на Европа, како регионално тело, има отидено чекор напред во промоцијата и заштитата на малцин-
ските права со усвојувањето на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства (РКНМ). И во оваа 
кон  вен ција, ратификувана од Република Македонија во 1997 година, покрај отсуството на јасна и општа дефиниција 
на терминот „национално малцинство“, сепак може да се идентификуваат неколку елементи на дефиниција во други 
одредби на РКНМ. 
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Така, Преамбулата и членот 6 од конвенцијата зборуваат за етнички, културен, јазичен и верски идентитети, 
од што може да се заклучи дека истите претставуваат клучни критериуми кои треба да се земат во предвид при 
дефинирањето  и утврдувањето на националните малцинства во државата.1

Имајќи ја предвид улогата на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ) во промоцијата и 
развојот на демократските вредности во земјите на централна и источна Европа, значајно е да се спомне и усвојувањето 
на Копенхашкиот документ од 1990 година кој содржи детални стандарди во делот на заштита на малцинствата. Иако 
не е правно обврзувачки, овој документ претставува основа за натамошниот развој на дискусијата за малцинските 
права во Европа. Уште поважен чекор кој го презеде оваа организација е воспоставувањето на позицијата на Високиот 
комесар за национални малцинства како посебен инструмент во состав на ОБСЕ.

Оваа публикација прави приказ на правата на помалубројните2 етнички заедници (со популација под 20% од 
населението во РМ) и степенот на нивна реализација преку институционализирани механизми за нивно практично 
и конкретно имплементирање, како и можните механизми на нивна промоција и заштита. Во РМ со посебен закон 
се уредува постапката за следење на остварувањето, унапредувањето и заштитата на правата на припадниците на 
заедниците кои се помалку од 20% од населението, како и надзор над спроведувањето на одредбите на законите со кои 
се утврдени тие права.3

Согласно официјалните податоци од последниот попис на населението спроведен во 2002 година, покрај двете 
најголеми заедници – Македонци и Албанци, уште 5 помали заедници сочинуваат приближно 10% од вкупното 
население, и тоа: Турци - 3,85% (или 77,959 лица), Роми – 2,66% (или 53,879 лица4), Срби – 1,78% (или 35,939 лица), 
Бошњаци – 0,84% (или 17,018 лица) и Власи – 0,48% (или 9,695 лица). Останатите (околу 21,000 лица), кои не се уставно 
заштитена категорија, се граѓани на РМ кои се дел од хрватскиот, црногорскиот, словенечкиот, бугарскиот народ и 
други, чие што остварување на правата не е во фокусот на ова истражување.

Во таа насока, главен фокус на публикацијата е начинот и степенот на остварување на правата на припадници 
на заедниците кои се помалку од 20% од населението во РМ, утврдени со Законот за унапредување и заштита на 
правата на заедниците, други закони, како и правата загарантирани согласно ратификуваните меѓународно-правни 
инструмени.

1  стр.48, ed. Weller M., Blacklock D. and Nobbs K, The protection of minorities in the wider Europe (Palgrave Macmillan 2008).
2  Терминот „помалубројна заедница“ за потребите на оваа публикација означува заедници кои се застапени со 
    помалку од 20% од вкупното население во РМ.
3  Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението  
   во РМ („Службен весник на РМ“ бр.92/2008).
4   Голем број на официјални податоци и извештаи на домашни и меѓународни организации говорат дека бројот на Ромите 
   во Република Македонија е поголем од тука прикажаната бројка согласно податоците од официјалниот попис на населението. 
   Овој факт се врзува со состојбата согласно која голем број на Роми немаат извадено лична документација, ниту се водат во 
   матичните државни евиденции.
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ГЛАВА I    
   НОВИНИТЕ ВОВЕДЕНИ СО 
   ОХРИДСКИОТ РАМКОВЕН ДОГОВОР 
   И НИВНОТО ЗНАЧЕЊЕ

Со Охридскиот рамковен договор (ОРД), потпишан во август 2001 година, се цели кон промоција на мирниот и хармоничен 
развој на граѓанското општество, притоа почитувајќи ги етничкиот идентитет и интересите на сите граѓани на РМ.

Мултиетничкиот карактер на македонското општество мора да се сочува и да најде свој одраз во јавниот живот. Развојот на 
локалната самоуправа е од суштествено значење за поттикнување на учеството на граѓаните во демократскиот живот и за 
унапредување на почитувањето на идентитетот на заедниците.

Според многумина, ОРД отвори врата кон стабилност и безбедност, со што започна да се обележува патот кон ЕУ и НАТО 
интеграција. Договорот со себе донесе и нови можности, перспективи и надеж. 

Сепак и понатаму ќе се дебатира по прашањето дали и колку ОРД успева да воспостави и промовира мултиетнички и 
мултикултурен концепт во Република Македонија. Секако, еден дел заговарачи несебично ќе го поддржуваат и понатаму ќе 
бараат продлабочување на исполнувањето на обврските, други ќе настојуваат да го доведат спроведувањето на договорот 
во завршна фаза сметајќи дека истиот успешно е веќе спроведен, додека трети и понатаму ќе го гледаат како алатка со која се 
воспоставија многу можности и права, меѓутоа нивната малубројност не им дозволува да ги почувствуваат придобивките 
во реалноста.

Објективно гледано, ценејќи ја состојбата пред 2001 година и денес, десетгодишното спроведување на ОРД овозможи 
определен развој на демократските процеси, ја зајакна интерната кохезија на македонското општество и стана значаен 
столб за развој на мултиетничноста и продлабочувањето на односите меѓу заедниците во РМ. 

Новините на ОРД, кој е составен од неколку посебни делови, се гледаат првенствено преку овозможување на развој на 
децентрализирана власт, востановување на принципите на недискриминација и правична застапеност, осмислување на 
посебни собраниски процедури во насока на заштита од мајоризација, развој на образовниот процес на мајчин јазик, 
проширување на употребата на јазиците на централно и локално ниво, како и овозможување слободно и непречено 
изразување на идентитетот.

Правата на граѓаните што им припаѓаат на немнозинските заедници, по усвојувањето на уставните амандмани во 2001 
година се следни: 

Амандман IV и VIII - Се заменува терминот „националности” со терминот „заедници” со што се надградува статусот на 
етничките Албанци, Турци, Власи, Роми и другите од „националност” во „заедница”. Српската и бошњачката заедница 
добиваат статус на уставно заштитена категорија со нивното внесување во Преамублата, како и во други амандмани кои 
произлегуваат од ОРД.

Амандман V - утврдува дека македонскиот јазик со неговото кирилично писмо е службен јазик на целата територија на РМ 
како и во нејзините меѓународни односи. Истовремено, овој амандман пропишува дека друг јазик зборуван од најмалку 
20% од граѓаните во РМ, исто така, е службен јазик, а воедно ја официјализира и употребата на други јазици во единиците 
на локалната самоуправа, што го користат најмалку 20% од граѓаните во таа единица.

Амандман VI – го промовира начелото на соодветна и правична застапеност на заедниците во органите на државната власт 
и другите јавни институции на сите нивоа, како темелна вредност на уставниот поредок на РМ. Ова е еден од основните и 
најважни принципи на договорот којшто има цел да обезбеди рамноправност за етничките заедници во јавниот живот и 
подобрување на квалитетот на јавните услуги за припадниците на заедниците.
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Амандман X - го воведува таканареченото „бадинтерово мнозинство” (двојно мнозинство) за закони кои директно 
ги засегаат културата, употребата на јазиците, образованието, личните документи и употребата на симболите. За 
донесување на вакви закони, Собранието одлучува со мнозинство гласови од присутните пратеници, при што мора да 
има мнозинство гласови од присутните пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство.

Амандман XII - Комитет за односи меѓу заедниците со основна надлежност да разгледува прашања од односите меѓу 
заедниците во РМ и дава мислења и предлози за нивно решавање. Членовите се избираат од редот на пратениците, а 
во овој комитет подеднаков број членови имаат Македонците и Албанците, додека останатите пет заедници (Турци, 
Власи, Роми, Срби и Бошњаци) имаат по еден претставик.

Амандман XVI – Овој амандман е мошне важен за помалубројните заедници во РМ и се однесува на воведувањето 
на гласање со двојно мнозинство за Законот за локалната самоуправа, Законите за локално финансирање, локални 
избори, општинските граници и за градот Скопје.

Амандман XVII – го промовира начелото на ефективно учество на заедниците во процесите на носење одлуки. Во 
единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето 
за прашања од локално значење, а особено во областите на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, 
заштитата на околината, локалниот економски развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата, 
спортот, социјалната и детската заштита и образованието.

Амандман XVIII - Со овој амандман се востановува принципот на двојно мнозинство за носење на одлука за 
пристапување кон измена на Уставот, за измена на Преамбулата, членовите од Уставот за локална самоуправа и 
која било одредба што се однесува на правата на припадниците на заедниците. За овие измени покрај двотретинско 
мнозинство гласови од вкупниот број пратеници ќе биде потребно и мнозинство гласови од вкупниот број пратеници 
кои припаѓаат на заедниците што не се мнозинство во Република Македонија.
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Јавната администрација и државната служба треба да бидат разнолики во  
структурите и механизмите на нивната работа, преку вработување и оспособување 
за работа на лица кои припаѓаат на малцинските групи во општеството.
Тие исто така треба да развиваат можности за разновидност во содржината 
од нивната работа.5

Обврска на државата е, како што тоа повеќе или помалу успешно го спроведува РМ изминативе десет години, е да 
осмисли начини за вклучување и вработување на припадниците на помалубројните заедници во јавниот сектор. Согласно 
Љубљанските насоки6 особено внимание треба да се посвети на вработувањето во оние јавни сектори и дејности кои се 
од суштинско значење за остварување на правата загарантирани со меѓународните договори и Уставот, а тоа се судството, 
органите за спроведување на законот, социјална заштита, здравствена заштита и образовните институции. Учеството 
на лицата коишто припаѓаат на националните малцинства во јавната администрација исто така може да помогне истата 
подобро да одговори на потребите на националните малцинства.7

Начелото на соодветна и правична застапеност било од централно значење за време на преговорите за ОРД, имајќи го во 
предвид ниското ниво на застапеност и учество на припадниците на заедниците во јавната администрација и органите на 
државна власт.  

1. Правна рамка

Устав на РМ

Со Амандман VI се востановува начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на 
сите заедници во органите на државната власт и другите јавни институции на сите нивоа.8

Со Уставот директно се гарантира спроведувањето на ова начело во судскиот систем. При изборот на судиите, судиите 
поротници и претседателите на судовите ќе се запази соодветната и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат 
на сите заедници. При изборот на јавните обвинители ќе се запази соодветната и правична застапеност на граѓаните 
кои припаѓаат на сите заедници.9

Законска рамка

Прашањето на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците е решено во низа закони и 
подзаконски акти кои регулираат различни сфери од општествениот живот во РМ.10 

Во областа на правосудството начелото на соодветна и правична застапеност наоѓа своја примена при изборот на 
судии и судии-поротници,11 при изборот на  јавни обвинители,12 при вработување на јавнообвинителската стручна 
служба13 и при вработувањето во судската служба14. При конституирањето на органите и телата на Академијата за 
судии и обвинители, назначувањето на  членови на комисии, како и при селекцијата на кандидатите за прием во 
почетната обука во Академијата се обезбедува соодветна и правична застапеност на сите граѓани.

При вработувањето на државни и јавни службеници се спроведува транспарентна постапка, врз основа на критериумите 
на стручност и компетентност, начелото на еднакви услови и еднаков пристап и примена на начелото на  соодветна  и 

5    Насока 26, Ljubljana Guidelines on Integration of Diverse Societies
6     Документ на Високиот комесар за национални малцинства при ОБСЕ
7    ст.120, ACFC/31DOC(2008)001
8    Амандман VI, Устав на РМ, 2001
9    Амандман XXIX и Амандман XXX, Устав на РМ
10   Приложената листа не е сеопфатна, туку служи само како пример на прикажување на вклучувањето на начелото 
      на соодветна и правична застапеност во домашното законодавство.
11   чл.43 ст.2 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006, 62/2006, 35/2008, 150/20120)
12   чл.43 ст.2 од Законот за јавното обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр.150/2007, 111/2008)
13   ibid.,чл.76 ст.5
14   чл.6 од Законот за судска служба („Сл. весник на РМ“ бр.98/2008, 161/2008, 6/2009, 150/2010)
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правична застапеност на припадниците на заедниците.15.16 При вработување во јавна установа, јавно претпријатие и орган 
на единицата на локалната самоуправа се применува начелото на соодветна и правична застапеност.17,18

Ова начело се применува и при изборот на стручни соработници, воспитувачи  и друг ненаставен  кадар во основното 
образование19 и во јавните средни училишта.20 И во областа на културата се применува начелото на правична 
и соодветна застапеност, па така Министерот за култура може да основа тела, односно да именува надворешни 
соработници имајќи ја предвид соодветната и правичната застапеност на сите заедници,21 а воедно и членовите на 
Управниот одбор на Филмскиот Фонд се именуваат согласно соодветниот принцип.22

2. Спроведување на начелото во пракса

Во насока на олеснување на исполнувањето на обврската на органите на државната служба за подготвување на 
годишни планови за правична и соодветна застапеност на заедниците врз основа на Законот за државните службеници, 
Министерството за информатичко општество и администрација во 2011 година изготвило и донесело Правилник за 
содржината на годишниот план за соодветна и правична застапеност на заедниците.

Правилникот пропишува дека секој годишен план треба да содржи податоци за: бројот и процентот на застапеност, 
меѓу другите, и на припадниците на заедниците Турци, Роми, Власи, Срби, Бошњаци во вкупниот број вработени во 
органот, како и да ги прикаже ефектите од претходно преземените и реализирани мерки, предвидени во претходниот 
годишен план,  вклучувајќи податоци за активностите поврзани со вработувањата од последната година со податок 
за етничката припадност на кандидатите од листите за селекција и за селектираните кандидати. Годишниот план 
треба да разработува мерки за стручно оспособување и усовршување поврзани со имплементацијата на начелото 
на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците во органите предвидени согласно Законот 
за државните службеници, како и фискалните импликации за реализација на активностите предвидени со планот. 
Ваквите планови претставуваат практична и мерлива алатка со цел подобрување на соодветната и правичната 
застапеност на припадниците на заедниците.

Последните достапните владини документи23 и плановите за вработување на немнозинските заедници се однесуваат 
на периодот од 2004 година до септември 2008 година.24 Праксата покажува дека ова начело и до крајот на 2011 година 
не било целосно спроведено во делот на зголемување на застапеноста на петте помалубројни заедни во државните 
органи и орагните на единиците на локалните самоуправи. Според Народниот правобранител25 се забележува 
напредок при спроведувањето на начелото на соодветна и правична застапеност во РМ. Соодветно, застапеноста на 
припадниците на заедниците во органите на државната власт и во единиците на локалната самоуправа расте – во 2011 
година состојбата била следна: Турци – 1.7%, Роми – 1,3%, Срби – 1.6%, Власи – 0,7% и Бошњаци – 0,4%. Состојбата со 
застапеноста на Турците, Ромите и Бошњаците значително заостанува споредено со нивното процентуално учество 
во вкупното население на државата, за разлика од застапеноста на Власите и Србите во органите на државната управа, 
која е на прилично високо ниво и кореспондира со нумеричкото учество на нивните заедници во вкупното население 
во РМ. Иако овие две заеднци се во подобра положба од останатите помалубројни заедници, сеуште не е во целост 
остварен принципот на соодветна и правична застапеност.

15   чл.12, Закон за државните службеници („Сл. весник на РМ“ бр.59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 
       85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012)
16   чл.6, Закон за јавните службеници („Сл. весник на РМ“, бр.52/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012)
17   чл.22 од Законот за работните односи („Сл. весник на РМ“ бр.106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 
       50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011,11/2012, 39/2012)
18   чл.51 ст.1-4, Закон за Буџетите на РМ („Сл. весник на РМ“ бр.64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011)
19   чл.82 од Законот за основното образование („Сл. весник на РМ“ бр.103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 
      42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012)
20   чл.60, Закон за средното образование („Сл. весник на РМ“ бр. 44/1995, 24/1996,  34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 
      40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
      18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012)
21  чл.11, Закон за културата („Сл. весник на РМ“, бр.31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 15/2008, 116/2010, 47/2011, 
     51/2011, 136/2012)
22  чл.13 ст.3 од Законот за филмскиот фонд („Сл. весник на РМ“ бр.70/2006, 92/2008, 36/2011, 136/2011, 136/2012).
23  стр.11, Трет извештај на Владата на РМ по РКНМ на Советот на Европа (ACFC/SR/III(2010)002)
24   Според тие податоци од вкупно 774 лица припадници на заедниците кои што не се мнозинство во РМ само 45 вработени 
      биле припадници на три од петте помали етнички заедници, и тоа: 24 се Турци (3,1%), 13 Роми (1,6%) и 5 Бошњаци (0,6%).
25   Извештај за следењето на примената на начелото на соодветна и правична застапеност за 2011 година, Народен 
      правобранител на РМ, април 2012 година.
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Народниот правобранител констатира дека од 972 институции кои доставиле податоци26, во 845 нема вработено ниту еден 
припадник од бошњачката заедница, во 737 од ромската заедница, во 730 од влашката заедница, во 676 од турската заедница, 
и во 622 од српската заедница.

Доколку се анализираат подетално податоците со кои располага Народниот правобранител во однос на застапеноста по 
министерства на централно ниво, петте помалубројни заедници не се воопшто застапени во Министерството за локална 
самоуправа, а нивната застапеност е многу ниска во Министерството за одбрана каде овие пет заедници се застапени со 3,6% 
во вкупната бројка вработени, потоа Министерстовото за здравство – 4%, Министерството за транспорт и врски – 3,2%, 
Министерството за внатрешни работи – 3%. Доколку се анализираат податоците по етнички заедници, тогаш загрижува 
состојбата со застапеноста на Турците и Ромите во министерствата (од само 0,7%, односно 0,6%).

Состојбата со застапеноста на петте заедници во самостојните државни органи (заводи, комисии, агенции) е значително 
подобра споредено со вработувањата во министерствата. Во оваа група како специфични примери може да се истакнат 
Државниот завод за статистика со 8,5% застапеност на припадниците на помалите заедници (сепак половина од нив се 
Срби, а останатите се други заедници), Дирекцијата за заштита и спасување со 12,2% учество, од кои дури 9,7% се Роми 
(тука предвид треба да се земе и фактот дека директорот припаѓа на ромската заедница и е висок функционер во една од 
ромските политички партии). Државниот Архив на РМ со 4,7% ја иразува просечната застапеност на петте заедници во оваа 
група органи, а како негативни примери може да се посочат Бирото за развој на образованието (каде нема вработено Срби 
и Бошњаци, а бројот на вработени Турци е 0,8%), Агенцијата за катастар и недвижност со 3,1% и Агенцијата за електронски 
комуникации, каде нема вработено ниту еден Ром, Влав или Бошњак, а учеството на Турците изнесува само 0,8% во вкупниот 
број вработени. Генерално земено, НП заклучува дека кај еден дел од самостојните органи и институции има подобрување во 
примената на начелото, а просечната застапеност на овие заедници во овие органи изнесува 4,7%.

Кога би се анализирале единиците на локалната самоуправа може да се заклучи дека состојбата со застапеноста не секогаш 
ги отсликува и не е во корелација со демографските податоци и учеството на помалите заедници во вкупниот број население 
во таа општина. Како подрастични примери може да се истакнат општината Гостивар, каде учеството на Турците е 
9,8% во населението, а само 4,2% во општинската администрација, а Ромите (3,8% од населението) се застепени со само 
1,7% во општината. Слична е и состојбата во општина Вранештица, каде Турците се над 20% од населението, а нивната 
застапеност во општинските органи изнесува само 11,8%, додека во општина Радовиш од 14% Турци жители нема ниту 
едно лице вработено во општинската администрација. Во Карбинци од вкупно 12 лица вработени во општината ниту еден 
не е Турчин, иако припадниците на турската заедница претставуваат 18% од вкупното население на општината. Слична е 
ситуацијата и во Василево и Валандово, каде има значителен број на турско население, а ниту еден вработен во општинската 
администрација. Добар пример за застапеност на припадниците на турската заедница на општинско ниво е Охрид, каде 
живеат нешто околу 4% Турци, а се застапени со 3,4% во општинската администрација. Во градот Скопје застапеноста на 
Турците во администрацијата е во корелација со бројката на жители во главниот град од оваа етничка заедница. Во општина 
Долнени бројот на вработени Турци и Бошњаци е прилично висок и кореспондира со процентуалното учество на овие две 
заедници во вкупната бројка жители на општината.

На локално ниво состојбата со застапеност на Ромите, согласно податоците на Народниот правобранител, во органите на 
општините е загрижувачка. Со исклучок на органите на општината Шуто Оризари каде бројот на вработени Роми изнесува 
45%, во другите општини овој процент е значително помал. Во општините Битола (каде ромската заедница претставува 
2,75% од жителите), Илинден (каде ромската заедница претставува 2,70% од жителите), Кавадарци (каде ромската заедница 
претставува 1,75% од жителите), Куманово (каде ромската заедница претставува 4% од жителите), Пехчево (каде ромската 
заедница претставува 7,07% од жителите) и Прилеп (каде ромската заедница претставува 5,77% од жителите), нема вработено 
ниту еден Ром во општинските администрации.

Што се однесува до застапеноста на Србите може да се констатира27 дека воглавно тие се соодветно застапени на локално 
ниво во оние општини каде живеат традиционално или во значителен број. Дури 7,4% од вработените во општинските 
органи во Куманово се изјасниле како припадници на оваа етничка заедница, која претставува 8,60% од вкупното население. 
Во општина Старо Нагоричане пак дури 44% од вработените во општината се Срби, во Чучер Сандево таа бројка изнесува 
42,3%, а во Росоман 20%. Состојбата треба да се подобри во општина Аеродром, каде српската заедница претставува 4,3% 
ов вкупното население, а учествуваат со само 1,9% застапеност во општинските органи.Слична е состојбата и во општина 
Центар, додека во општина Карпош Србите се соодветно застапени во општинските органи.

Останатите две заедници се застапени на многу ниско ниво во општинските органи, со исклучок на општините Кру-
шево, Битола и Струга каде влашката заедница е соодветно застапена и општините Долнени и Сарај каде се забележува 
26   90% од институциите до кои бил испратен прашалиникот соодветно одговориле и ги доставиле податоците до 
     Народниот правобранител
27   Поаѓајќи од податоците содржани во извештајот на НП за соодветна и правична застапеност за 2011 година
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содветна застапеност на бошњачката заедница. Иако бошњачката заедница сочинува 17,46% од популацијата на 
општина Петровец, во органите на оваа единица на локалната самоуправа нема ниту еден вработен Бошњак. Во 
органите на град Скопје, од вкупно 666 вработени само еден е Бошњак, а ниту еден Влав не е застапен во овие органи.

Советот на Европа во своја резолуција од јули 2012 година нотира дека и покрај фактот што е постигнат определен прогрес 
во однос на спроведување на начелото на соодветна и правична застапеност на заедниците на централно и локално ниво, 
сепак лицата кои припаѓаат на албанската, бошњачката, спрската, влашката, ромската и турската заедница не се соодветно 
застапени.28 Советот на Европа со истата резолуција за РМ ја критикува државата дека голем дел од припадниците на 
заедниците вработени преку спроведувањето на ова начело немаат јасно дефиниран опис на работните задачи, а некои 
воопшто не се ни повикани на работното место. Ова, според Советот на Европа, го поткопува ефективното учество на 
заедниците во јавниот сектор и може да има негативно влијание врз квалитетот на услугите.

Припадниците на петте помалубројни заедници не се соодветно 
застапени во органите на единиците на локална самоуправа, со 
определени исклучоци во помал број на општини каде живеат во 
значителен број или чии подрачја традиционално ги населуваат.

Помалубројните заедници (Срби, Турци, Бошњаци, Власи и Роми) 
сеуште не се соодветно застапени во органите на администрацијата.

3. Како да се заштити ова право?
Надзор над примената на начелото на соодветна застапеност: Државниот управен инспекторат, покрај редовниот 
надзор кој е најавен надзор на спроведувањето на релевантните закони и прописи, има и надлежност да врши надзор 
на спроведувањето на соодветната и правичната застапеност на припадниците на заедниците на сите нивоа.

Право на жалба против избор на државен и/или јавен службеник: Против одлуката за избор на кандидат државен и/или 
јавен службеник незадоволниот кандидат има право на жалба до Агенцијата за администрација, која одлучува во рок од 
осум дена од денот на приемот на жалбата. Жалбата го одлага извршувањето на одлуката. Против одлуката на Агенцијата 
незадоволниот кандидат има право на тужба пред надлежниот суд во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката.29, 30 

Препораки: 

1. Препораки до локалната самоуправа

•	 Да се зајакне примената на начелото на правична застапеност во сите органи на единиците на локалната 
самоуправа, со особен акцент на вработување на Роми, Власи и Бошњаци во оние општини чии територии 
истите традиционално ги населуваат или живеат во значителен број.

•	 Континуирана обука на вработените во органите на единицата на локалната самоуправа во насока на 
обезбедување на специфичните потреби на лицата коишто им припаѓаат на заедниците.

2. Препораки до државните власти на централно ниво

•	 Да се зајакне примената на начелото на правична застапеност во министерствата на централно ниво, со 
особен акцент на вработување на Турци и Роми во министерствата.

•	 Поставување на критериуми со цел подобрување на соодветната и правичната застапеност на припадниците 
на заедниците, мерено преку степенот на подобрување на квалитетот на услугите за припадниците на 
заедниците. Соодветната застапеност не смее да се мери само кванитативно, туку првенствено преку 
достапноста и квалитетот на јавните услуги до припадниците на заедниците.

•	 Поддршка на заложбите за ефективна интеграција на службениците, припадници на помалубројните 
заедници, во јавната администрација преку спроведување на долгорочни и оддржливи стратегии.

28  Resolution CM/ResCMN(2012)13 on the implementation of the FCNM by “the former Yugoslav Republic of Macedonia”
29  supra note 15, чл.17-а
30  supra note 16, чл.18
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Б. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ   

Државите треба да го почитуваат правото на лицата кои припаѓаат на 
малцинските групи да го учат сопствениот мајчин јазик или да следат 
настава на мајчиниот јазик, особено во они подрачја кои се традиционално 
населени од нивна страна или каде тие живеат во значителен број. 

Државите треба да го надополнат овој процес преку развивање на 
интегрирано и мултијазично образование на сите нивоа осмислено 
да овозможи подеднаков пристап, можности и образовен развој за 
сите ученици, без оглед на нивната припадност на мнозинската или 
малцинските заедници. Таквото интегрирано образование треба да ги 
учи сите ученици за разноликоста на нивното општество31.

Согласно т.н. Хашки препораки на Високиот комесар за национални малцинства идеален медиум во подучувањето во 
предучилишната возраст е мајчиниот јазик на детето, а воедно и наставата во основното образование би требало да 
се изведува на јазиците на малцинствата, додека јазикот на малцинството (мајчиниот јазик на детето) би требало да 
се изучува како редовен предмет. Во рамките на средното образование значителен дел од наставата би требало да се 
предава на јазикот на малцинството. 32

Образованието е еден од клучните форми на запознавање на припадниците на малцинските групи со своите посебности, 
31   supra note 5, Насока 45
32    Препорака 11-13, Хашки препораки во врска со образовните права на националните малцинства, 
      Висок комесар  за национални малцинства, ОБСЕ, 1996
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култура и јазик, а воедно и првентствен механизам кој обезбедува интеграција на единката во општеството. Принципот 
на образование на припадниците на националните малцинства на нивниот мајчин јазик повеќе не е предмет на дебати и 
раздор во земјите на југо-источна Европа. Сепак, степенот на имплементација и нивото на спроведување на овој принцип 
во пракса остануваат и натаму горлив проблем со кој се соочува секоја од овие земји. 

Значењето на образованието на припадниците на заедниците кои сочинуваат помалку од 20% од популацијата на РM 
може да се согледа преку некoлку пaрaметри, а пред се клучно прашање претставува пристапот на припадниците на 
овие заедници до квалитетно образование користејќи ја притоа можноста да го користат својот мајчин јазик. РM има 
обврска преку образованието да им овозможи на различните етнички групи развивање на чувство за припадност на 
нивните заедници, вклучување и инклузија на заедниците во општеството преку образовниот процес, а воедно преку 
образованието да го едуцира мнозинството и да ја јакне свеста меѓу граѓаните за разноликоста и мултикултурноста 
на нашето општество.

Во РM, зависно од степенот и видот на образовниот процес, ова право од страна на припадниците на помалубројните 
заедници се остварува на различни нивоа:

•	 Право на образование и следење на наставата на мајчин јазик
•	 Право на запознавање и учење на мајчиниот јазик
•	 Право на следење на настава по изборен предмет – Запознавање со јазикот и културата на заедницата

1. Правна рамка 

Предучилишно воспитание и образование

Згрижувањето и образованието на децата од предучилишна возраст се остварува во детските градинки. Согласно 
домашната правна регулатива, општинска детска градинка основа општината и општината во Градот Скопје,33 додека 
приватна установа за деца може да основа домашно правно или физичко лице врз основа на одобрение издадено 
од Владата.34 Во детската градинка активностите се изведуваат на македонски јазик и кирилско писмо, а за децата 
на припадниците на другите заедници на јазикот на соодветната заедница.35 Лицето работник во установа за деца, 
кое е вклучено во групите во кои воспитно-образовните активности се изведуваат на јазикот на припадниците на 
заедниците треба да го познава јазикот и писмото на кој се изведува дејноста.

Воспитно-образовната работа со деца од предучилишна возраст во јавните детски градинки   во РМ, меѓудругото, 
се воспоставува и реализира и врз основа на принципот на еднакви можности и почитување на различностите 
меѓу децата. Согласно овој принцип, треба да се почитуваат различноста и мултикултурализмот при изборот на 
активностите, средствата и материјалите, што на децата им овозможуваат негување на сопствениот идентитет и 
стекнување знаења за различноста на луѓето и културите.36 

Основно образование

Основното образование  во РМ трае 9 години и истото е задолжително и бесплатно.  Согласно концепцијата за 
деветгодишно основно образование, мултикултурноста на македонското општество бара основното училиште да го 
промовира развивањето на вредностите кај учениците за заедничко живеење, почитување на разликите меѓу луѓето и 
нивната култура, јазикот и традициите.

Согласно Уставот на РМ припадниците на заедниците имаат право на настава на својот јазик во основното образование, а 
во училиштата во кои образованието се одвива на друг јазик се изучува и македонскиот јазик.37 За учениците припадници 
на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот   јазик   и   неговото   кирилско   писмо,   воспитно-
образовната  работа  се изведува на јазикот и писмото на соодветната заедница. За овие ученици учебниците се издаваат 
на јазикот и писмото на којшто се остварува наставата, која обврска е предвидена и во Законот за учебници за основното 
и средното образование.38

33    Закон за заштита на децата („Сл. весник на РМ“ бр. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 107/2008, 
      46/2009, 83/2009, 156/2009, 51/2011, 157/2011), чл.69 ст.1 и 2
34    ibid, чл. 76 и 77
35   Ibid, чл.47 ст.1 и 2
36   Решение за донесување на основите на програмата за воспитно-образовната работа со деца од предучилишна 
      возраст во јавните детски градинки, Министерство за труд и социјална политика („Сл. весник на РМ“ бр.125/2007)
37   Амандман VIII на Уставот на РМ, 2001 година
38   Закон за учебници за основно и средно образование („Сл. весник на РМ“ бр. 98/2008, 99/2009, 83/2010, 36/2011, 
      135/2011, 46/2012), чл.3 ст.2
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Во основните училишта во РМ наставата по сите предмети се одвива на македонски, албански, турски и српски јазик. 
Во согласност со определбите за почитување на јазичниот и културниот идентитет на припадниците на заедниците 
од 3-то до 9-то одделение им се нуди можност да ги изучуваат и следните изборни предмети – јазик и култура на 
Власите, Ромите и Бошњаците. Учениците кои ќе ги изберат овие предмети може да ги изучуваат континуирано до 
завршувањето на основното образование со по 2 часа неделно.39 

Средно образование

Средното образование е задолжително за секој граѓанин, а во јавните средни училиштa е бесплатно. Во РМ се 
дозволува основање на општински, државни и приватни средни училишта. Согласно Уставот на РМ припадниците на 
заедниците имаат право на настава на својот јазик во средното образование, а во училиштата во кои образованието 
се одвива на друг јазик се изучува и македонскиот јазик.40 За припадниците на заедниците кои следат настава на јазик 
различен од македонскиот јазик, воспитно-образовната дејност во јавните средни училишта се изведува на јазикот 
и писмото на соодветната заедница на начин и под услови утврдени со закон, а притоа, учениците задолжително го 
изучуваат и македонскиот јазик.41

Согласно Календарот за организација на учебната 2012/2013 година во јавните средни училишта, традиционалниот ден 
на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик се одбележува 
со организирање на културни и други манифестации. Во делот на заштита на чувствата и припадност на учениците кон 
сопствените етнички заедници, домашната правна рамка предвидува учебник да се повлече од употреба доколку содржи 
материја со која се навредуваат историјата, културата и другите вредности на граѓаните кои се дел од, меѓудругите, и 
турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите.42

Високо образование

Државјаните на РМ имаат под еднакви услови право на образование на високообразовните установи во Република 
Македонија. Високообразовните установи можат да бидат јавни, приватно-јавни непрофитни установи и приватни 
(профитни или непрофитни) установи. Согласно важечкото домашно законодавство наставата на високообразовните 
установи се изведува на македонски јазик. Сепак, припадниците на заедниците заради изразување, негување и развивање 
на својот идентитет, имаат право наставата на јавните високообразовни установи, по соодветни студиски програми и 
содржини, да ја изведуваат на јазикот на заедницата, во согласност со законот за високото образование и статутот на 
високообразовната установа. Финансирање од страна на државата се обезбедува за високото образование и на јазикот 
којшто го зборуваат најмалку 20% од населението во РМ, поточно истото е ограничено само на образование на албански 
јазик, а не и на некој од јазиците на петте помалубројни заедници.

Наставата на јавните педагошки високообразовни установи може да се одвива и на јазиците на припадниците на другите 
заединици кои не се мнозинство во РМ. Кога наставата се изведува на јазиците на припадниците на заединиците кои 
не се мнозинство, македонскиот јазик се изучува како посебен наставен предмет и наставата се изведува на македонски 
јазик најмалку на уште два наставни предмети.43

2. Спроведување на правото во пракса

Предучилишно воспитание и образование

Согласно Програмата на Владата на РМ за развој на дејноста за заштита на децата за 2012 година44, згрижувањето и 
воспитанието на децата од предучилишна возраст во 2012 година се остварува во вкупно 54 јавни установи за деца - детски 
градинки распоредени во 43 општини во 176 објекти.45 Во текот на 2010/2011 година во јавните установи за згрижување 
и воспитание на деца - детски градинки биле опфатени вкупно 23.103 деца од предучилишна возраст (0-6 години), што 

39  извор: Концепција за деветгодишно основно воспитание и образование, Министерство за образование и наука, 
      Биро за развој на обазованието (февруари 2007, Скопје)
40   supra note 37 
41   supra note 20, чл.4
42   чл.3, Закон за изменување и дополнување на Законот за учебници за основното и средното образование 
      („Сл. весник на РМ“ бр.46/2012)
43   чл. 103 ст.1, 2, 3, 8 и 9 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр.35/2008, 103/2008, 26/2009, 
      83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012)
44   Програма на Владата на Република Македонија за развој на дејноста за заштита на децата за 2012  
     („Сл. весник на РМ“ бр.08/2012)
45   Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата („Сл. весник на РМ“ бр.157/2011)
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претставувало 14.45% од вкупната бројка на население на иста возраст,46 а од друга страна искористеноста на постојните 
капацитети во просек изнесува 108,6%47, што ја наметнува потребата за проширување на мрежата на јавни детски градинки. 
Најголемиот дел од децата вклучени во предучилипно воспитување се припадници на двете најголеми заедници во РМ, а само 
1.140 деца се припадници на петте помали заедници (Турци, Роми, Срби, Бошњаци и Власи), или истите претставуваат 4.54% 
од вкупната популација во градинките во 2011/2012 година. Ова претставува прилично низок процент на учество, имајќи во 
предвид дека овие заедници учествуваат со 9,61% во вкупното население во Република Македонија.

Според официјалните статистички податоци, бројот на вработени во јавните установи – детски градинки е 3,815 лица, од кои 
28 се Турци, 23 се Роми,  21 се декларирале како Власи, 59 Срби и само 8 Бошњаци, што претставува само 3,64% од вкупниот 
број вработени. Од овој податок неминовно се доаѓа до заклучокот дека во пракса не постои задоволителен број на вработени 
стручни лица во детските градинки кои успешно би овозможиле остварување на правата на децата припадници на помалите 
заедници да бидат вклучени во воспитни активности кои би се изведувале на нивниот мајчин јазик од страна на лица кои 
треба да го познаваат јазикот и писмото на кој се изведува дејноста.

Во 2011 година 79 деца биле вклучени во 4 групи во кои активностите се изведувале на турски јазик, додека за останатите 
4 помалубројни заедници не постојат посебно издвоени статистички податоци, напротив, уште 122 деца биле вклучени во 
вкупно 6 групи во кои воспитните активности се изведувале на друг јазик, вклучувјаќи тука и други странски јазици (англиски 
јазик и сл.).48 Од ова може да се заклучи дека од 1.140 деца припадници на помалубројните етнички заедници во РМ, многу 
мал процент биле вклучени во групи во кои воспитно-образовните активности во јавните детски градинки се изведуваат 
на јазикот на нивната заедница.49 Во текот на 2011/2012 година донесени се вкупно 7 одлуки на Владата на РМ за основање 
или трансформација во приватна установа за деца - во ниту една од приватните установи за деца формирани последните две 
години, воспитно-образовните активности не се изведуваат на јазикот на некоја од помалите заедници. 
Според истражувањето на Народниот правобранител за соодветна и правична застапеност на припадниците 
на заедниците при вработувањето во детските градинки, утврдено е ниско ниво на застапеност на лица кои се 
припадници на помалубројните заедници во РМ50, што од друга страна упатува на проблемот на немање доволен и 
соодветен кадар за изведување на предучилишните активности на јазиците на помалубројните заедници.51

Позитивен пример

Примерот со јавните установи – детски градинки во кои се оформени 
групи на турски јазик, иако во недоволен број, сепак позитивно влијаат 
во насока на зголемување на остварувањето на правото децата 
припадници на Турската заедница во РМ да ги следат воспитните
активности на својот мајчин јазик. Ваквите позитивни примери се 
регистрирани во неколку општини на град Скопје, Струга и Охрид, 
како посебни или комбинирани паралелки.

Негативен пример

За разлика од децата припадници на турската заедница, децата на 
останатите помалубројни заедници во РМ во многу мал процент или 
воопшто не го остваруваат законското право воспитно-образовните 
активности во јавните детски градинки да ги следат на јазикот 
на сопствената заедница.

46  Официјален извор: „Јавните установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки, 2011“, 
     Статистички преглед број 2.4.12.01/708, Државен Завод за статистика на РМ
47  supra note 44
48  supra note 46, Т-14
49  Само 79 деца од вкупно 206 деца припадници на турската заедници во РМ кои биле запишани во градинките во 
    2011/2012 година, или 38%, биле вклучени во воспитни активности кои се одвивал на нивниот мајчин 
    јазик, додека кај останатите 4 помали заедници тој процент е значително помал.
50  Оваа институција заклучила дека само состојбата со вработените Срби и Власи ги задоволува барањата за правична застапеност
     (1,9% Срби и 0,9% Власи) споредено со бројот на вкупното население во РМ. НП нашол дека во градините се вработени само 0,5%, 
    Турци, 0,4% Роми и 0,3% Бошњаци.
51  supra note 25, стр.65
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Основно образование

Во делот на можностите за образование на помалубројните заедници на нивниот мајчин јазик, во РМ според важечките 
наставни планови и концепцијата за деветогодишно образование, редовната настава се следи на македонски, албански, 
турски и српски јазик, додека јазикот на останатите припадници на заедници се следи како изборен предмет: јазик и 
култура на Роми, Бошњаци и Власи.52

Во редовното основно образование53 бројот на ученици Турци во текот на 2010/11 година изнесувал 4,57% од вкупниот 
број запишани ученици. 2,99%54 од вкупниот број на ученици, или 65.53% од учениците Турци, ја следеле наставата 
на турски јазик. Во учебната 2011/2012 година, според податоците на Министерството за образование, 64% од вкупно 
запишаните ученици Турци ја следат наставата на својот мајчин јазик, што претставува благо намалување од 1,5% во 
однос на претходната учебна година. Во текот на 2010/11 учебна година бројот на деца Срби во редовното основно 
образование во РМ изнесувал 0,90% од вкупниот број на ученици во основното образование во РМ. Само 0,27%55

 од вкупниот број ученици, или 30,27% од учениците Срби, ја следеле наставата на српски јазик. Во учебната 2011/2012 
година, според податоците на Министерството за образование, оваа бројка е намалена и изнесувала 14,75% од вкупно 
запишаните ученици Срби, што претставува намалување од 15% во однос на претходната учебна година. Основното 
образование на турски и српски наставен јазик се организира воглавно во подрачјата и општините на РМ населени со 
значителен број на припадници на турската заедници.

Број на ученици кои посетуваат настава на турски или 
на српски јазик во основното образование во РМ

    Настава на турски јазик                                 Настава на српски јазик

Во пракса остануваат и проблемите со обезбедување на подобар квалитет на наставата на јазик различен од македонскиот 
поради несоодветниот број на наставници, несоодветната обука на наставниот кадар и немањето на квалитетен наставен 
материјал. Исто така, децата од помалубројните заедници кои своето основно образование го завршиле следејќи настава 
на мајчин јазик, во голема мера се соочуваат и со проблеми при уписот и посетувањето на настава на македонски јазик во 
средните училишта, поради непостоењето на курсеви и мерки за нивна поддршка за изучување на македонскиот јазик.56 

Во последниот извештај за РМ за спроведувањето на РКНМ57, Советодавниот комитет нотирал дека значителен број 
на деца припадници на Бошњачката, Влашката и Ромската заедница посетувале настава во основни училишта кои 
не нуделе соодветни можности за изучување на изборниот предмет. Па така, од 1.802 деца Бошњаци само 377 го 

52  supra note 23, стр.35
53  Редовното основно образование во РМ се спроведува во вкупно 341 основно училиште, од кои 241 се еднојазични 
    и тоа: 185 наставата ја спроведуваат на македонски јазик и 55 на албански наставен јазик.  85 основни училишта 
    ја спроведуваат наставата двојазично и тоа: 59 училишта на македонски и албански јазик, 20 училишта на 
    македонски и турски јазик, а 3 училишта на македонски и српски јазик. 15 основни училишта во РМ наставата ја 
    спроведуваат на три јазици и тоа: 13 на македонски, албански и турски наставен јазик, а 2 училишта на 
    македонски, албански и српски јазик. Статистички годишник на РМ 2012; T-06.01.3: Ученици според наставата 
    на јазиците на националностите, 2006/07-2010/11
54  Статистички годишник на РМ 2012; T-06.01.3: Ученици според наставата на јазиците на националностите, 
    2006/07-2010/11
55  ibid.
56  стр.41, Извештај за „поранешната Југословенска Република Македонија“ (четврт круг на мониторинг), ЕК против 
     расизам и нетолеранција (CRI (2010)19)
57  стр.27, Advisory Committee on the FCNM, Third Opinion on “the former Yugoslav Republic of Macedonia” adopted on   
     30 March 2011, ACFC/OP/III(2011)001
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изучувале изборниот предмет „Јазик и култура на Бошњаците“, а од 10.551 дете Ром само 2.191 го изучувале изборниот 
предмет „Јазик и култура на Ромите“. Ситуацијата кај децата Власи е поразлична бидејќи само 307 деца се произјасниле 
како Власи, а 716 деца го следеле изборниот предмет „Јазик и култура на Власите“, што според Советодавниот комитет 
на РКНМ смета дека ваквата ситуација е резултат на фактот дека не сите влашки деца се водат правилно согласно 
нивната припадност  од страна на училишните управи.

Во учебната 2011/2012 година има одредени промени во делот на остварувањето на правото на децата да ја посетуваат 
наставата на својот мајчин јазик. Ова е особено изразено кај припадниците на бошњачката заедница, каде е започната 
експериментална настава на босански јазик во две училишта (во Сарај и Велес) со која настава се вкупно опфатени 
328 деца. Во други училишта каде се изведува настава по изборниот предмет „Јазик и култура на Бошњаците“ вкупно 
358 деца Бошњаци (или околу 20%) го следеле и изучувале овој предмет во 2011/2012 година. Вкупно 9.924 Роми 
посетувале настава во основните училишта во Македонија, а изучувањето на изборниот предмет било овозможено во 
11 основни училишта. Соодветно, 2.503 ученици Роми ја искористиле таа можност што претставува зголемување од 
околу 15% во однос на учебната 2008/09 година. Сепак, бројот на Роми кои го изучуваат овој изборен предмет е низок 
и не поголем од 35% од вкупниот број на ученици Роми во РМ. Кај децата Власи запишани во основно образование и 
деца кои следат настава по изборниот предмет „Јазик и култура на Власите“ повторно, слично како и кај констатациите 
на Советодавниот комитет постои позитивна разлика. Така, ако во 2011/12 вкупниот број на запишани ученици 
Власи во РМ изнесувал 330 деца, истиот период вкупно 462 деца следеле настава по изборниот предмет во 12 основни 
училишта во РМ. Логично, концентрацијата на ученици кои ја посетуваат насатавата е најголема во подрачјата во кои 
традиционално живее оваа заедница.

Во пракса не се целосно исполнети и законските предуслови во делот на вработувањето на наставниот кадар за трите 
изборни предмети. Соодветно, наставниците по овие предмети доаѓаат од наставни факултети од различни профили, 
поголемиот дел и самите припаѓаат на заедницата за која е наменет изборниот предмет, меѓутоа има и наставен 
кадар од други заедници кои немаат соодветно ниво на познавање на јазикот на заедницита. Според информациите 
од Министерството за образование и наука, голем проблем е и континуираното обучување и остручување на овој 
наставен кадар.

Позитивен пример

Во две училишта во општините Сарај и Велес се изведува експериментална 
настава на босански јазик со која се вкупно опфатени 328 деца Бошњаци. 

Негативен пример       

Бројката на ученици во основното образование кои посетуваат настава 
по изборниот предмет „Јазик и култура на Ромите“ е незадоволителна. 
Изучувањето на овој предмет било овозможено во само 11 основни 
училишта ширум државата, што не ги отсликува вистинските потреби, 
не соодветствува со постоечката демографска слика, ниту пак делува 
мотивирачки во насока на вклучување на децата Роми во посетувањето 
на наставата по овој предмет.

Стратегија за интегрирано образование - Владата на РМ во октомври 2010 година усвои посебна Стратегија за интегрирано 
образование во РМ.58 Согласно овој документ, а во насока на зголемување на можностите за посетување настава по трите 
погореспоменати изборни предмети, изработени се стандардизирани програми за воведување на изборна настава за 
изучување на јазикот на лолакните етнички заедници од рана возраст во сите региони на земјата. Согласно предвидените 
рокови, секоја општина преку одделни училишта ќе понуди факултативна или изборна настава по најмалку еден од 
јазиците на локалните етнички заедници. Спроведувањето на оваа активност е предвидена за учебната 2012-2013 година. 
Исто така, согласно стратегијата, а во насока на зголемување на взаемна толеранција и меѓукултурната комуникација, во 
основните училишта се воведуваат наставни програми со зајакнати содржини за стекнување на меѓукултурна комуникација 
58  Назив на документот: Чекори кон интегрирано образование во образовниот систем во Република Македонија, 
     изготвено од Министерството за образование и наука на РМ
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и разбирање. Овој резултат треба да се постигне преку спроведување на 10 работилници посветени  за воведување на 
концепти за толеранција, меѓусебно почитување и комуникација во временски рок од 18 месеци во текот на 2011-2012 
година, а веќе во учебната 2013/14 година треба да започне  фазата на пилот имплементација.

Приватни основни училишта - Во РМ основното образование е бесплатно и тоа е загарантирано со Уставот, што 
оневозможува учениците да плаќаат за школување. Соодветно, Уставот и законот не дозволуваат основање на приватни 
основни училишта. Сепак, во пракса, Министерството за образование и наука со посебно одобрение дозволува да се 
формира и да функционира приватно училиште за основци само ако во него се изведува настава по експериментална 
програма. Согласно законот, оваа програма ја изготвува и/или предлага Бирото за развој на образованието, а ја 
донесува министерот.59 На оваа основа функционираат неколку приватни училишта, меѓу кои и основните училишта 
на „Јахја Кемал“ во Скопје и Струга. „Јахја Кемал“ функционира во договор со Министерството, врз основа на пилот-
програма која се обновува на неколку години. Во учебната 2011/12 година во двете основи училишта има околу 200 
ученици запишани од прво до деветто одделение, кои следат настава на мајчин јазик (македонски, албански, турски). 
И понатаму останува неисполнета препораката на Советодавниот комитет за непостоењето на законска можност за 
формирање на приватни основни училишта во духот на чл.13 од РКНМ.

Средно образование

Иако законот дозволува припадниците на заедниците да ја следат наставата на јазикот и писмото на соодветната 
заедница, оваа одредба во РМ се применува само во однос на „најбројната од помалубројните“ заедници – турската 
заедница. Согласно официјалните податоци на Државниот завод за статистика, во учебната 2010/11 година, наставата 
на турски јазик се спроведувала во 10 средни училишта преку оформување на 61 паралелка, а наставата ја спровеле 
144 наставници. Иако постои тренд на континуирано зголемување на бројката на ученици Турци кои наставата во 
средното образование ја следат на мајчиниот јазик, сепак, во учебната 2010/2011 година само 58,32% од вкупниот број 
на ученици Турци посетувале настава во средното образование на својот мајчин јазик. Дополнително, во РМ постојат 
и приватни средни училишта каде наставата се изведува на турски јазик и неговото писмо. 

Што се однесува до останатите четири помалубројни етнички заедници во РМ, засега сеуште не се формирани средни 
училишта, ниту паралелки во постојните средни училишта, во кои наставата би се изведувала на нивниот мајчин 
јазик и писмо. Соодветно, децата припадници на овие заедници (Роми, Власи, Бошњаци и Срби) по завршувањето на 
основното образование наставата продолжуваат да ја следат на македонски јазик и кирилско писмо или на друг јазик 
и писмо на кои се изведува наставата по средните училишта во РМ.60

Образование на ромските деца - Како посебен проблем кој во своите извештаи го нотираат и ЕКРН и Советоданиот 
комитет на РКНМ е пристапот до образование и активно вклучување во воспитно-образовните процеси на децата Роми. 
ЕКРН во својот извештај од 2010 година го поздрави усвојувањето на „Националниот план за образование на Ромите и 
мерките кои се презеле во насока на подобрување  на вклученоста на ромските деца во образовниот систем (средно и 
високо образование). Сепак, во истиот извештај се нотирани и слабостите и неефикасноста на мерките кои се преземаат 
на терен кога станува збор за пристапот на Ромите деца до предучилишното и основното образование.61 Овој комитет 
заклучува дека стапката на образование кај Ромите е најниска во земјата, а процентот на млади Роми кои завршуваат средно 
образование и се запишуваат на факултет е далеку под просекот. ЕКРН со загриженост ја констатира тенденцијата на 
сегрегација на ромските деца во посебни (специјални) училишта за деца со пречки во развојот, иако нивните потешкотии 
со учењето во најголем дел произлегуваат од неможноста да го остваруваат правото на образование на својот мајчин јазик.

Позитивен пример

Наставата на турски јазик се спроведува во неколку средни училишта 
преку оформување на паралелки на турски јазик. Постои тренд на 
континуирано зголемување на бројката на ученици Турци кои наставата 
во средното образование ја следат на мајчиниот јазик.

59  supra note 19, чл.31-а
60  Според одредени информации, во општина Куманово во едно од средните училишта биле овозможени условите 
    за формирање паралелка за настава на српски јазик, меѓутоа за истата не се пријавил никој.
61  supra note 56, стр. 45 и 46
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Негативен пример
       

Учениците припадници на четири помалубројни заедници (српска, ромска 
бошњачка и влашка) по завршувањето на основното образование наставата 
продолжуваат да ја следат на македонски јазик и кирилско писмо или на друг 
јазик и писмо на кои се изведува наставата по средните училишта во РМ. 
Не постојат изборни предмети со кои оваа група на ученици би продолжила 
да ја развива свеста за сопствената култура, познавањето на сопствениот 
јазик и почитувањето на припадноста кон заедницата.

Високо образование

Високото образование во РМ се спроведува на 5 државни универзитети, 18 приватни високообразовни институции, 
акредитирани од МОН и една приватно-јавна непрофитна високообразовна установа.62,63 На најголемиот државен 
универзитет „Свети Кирил и Методиј“, Скопје, наставата на сите факултети во состав се изведува на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо, освен на Педагошкиот факултет „Свети Климент Охридски“, каде наставата на студиските групи 
за одделенска настава и за предучилишно воспитание се изведува на македонски, на албански и на турски наставен јазик. 
На вториот по големина државен универзитет – „Свети Климент Охридски“, Битола, наставата на сите факултети во состав 
на институцијата се спроведува на македонски јазик. Иста е ситуацијата и со третиот по големина државен универзитет 
– „Гоце Делчев“, Штип, додека пак на државниот универзитет Тетово, во чиј состав има 11 факултети, наставата се 
спроведува на албански јазик и неговото писмо.

Ситуацијата со приватните високообразовни установи е поразнолика. Овие институции обезбедуваат низа на наставни 
програми кои се одвиваат на неколку јазици, првенствено на македонски, албански и англиски јазик, меѓутоа ниту една од нив 
не нуди можност за студирање и следење на наставата на некој од јазиците на заедниците кои се под 20% од вкупното население 
во РМ.  Сепак, некои од нив со своите статути оставаат простор наставата да  може да се изведува и на јазик кој е во употреба 
во РМ, како и на друг светски јазик, согласно Законот за високото образование.

Што се однесува до изучувањето на јазиците на помалубројните етнички заедници, на Филолошкиот факултет во 
Скопје долги години постојат посебни катедри за турски јазик и книжевност и за српски јазик и книжевност. Од 
академската 2010/11 година за првпат ромскиот јазик и култура е воведен како изборен предмет на Филолошкиот 
факултет во Скопје. Влашкиот јазик веќе неколку години се изучува како изборен предмет на Педагошкиот Факултет 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип како изборен предмет во трет семестар за два студиски програми: 
предучилишно воспитување и одделенска настава.

Во насока на зголемување на бројот на студенти припадници на помалубројните заедници, Владата на РМ носи 
одлуки64 за квоти за упис на студенти. Соодветно, во насока на обезбедување на правична и соодветна застапеност 
во академската 2012/13 година на студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во РМ, петте државни 
високообразовните установи дополнително запишуваат студенти припадници на овие заедници, чиј број не е повисок 
од 10% од вкупниот број на студенти кои се запишуваат во прва година на ниво на факултет. При тоа, во рамките на 
овој процент, соодветно треба да бидат застапени припадниците на сите заедници до процентот со кој соодветната 
заедница е застапена во вкупното население на РМ.

62   Извор: Министерство за образование и наука, http://mon.gov.mk/en/component/content/article/597    
63   Според Статистичкиот годишник на РМ 2012 година, во академската 2010/2011 година, вкупниот број на студенти 
      во РМ изнесувал 63 250, од кои најголемиот дел или 52,614 посетувале настава на некој од државни високообразовни 
      установи, 10,372 студенти биле запишани на приватни високообразовни установи, а останатите 264 на верски 
      факултети.
64   Одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во 
      РМ во прва година на јавните високообразовни установи на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 
      универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, државниот 
      универзитет во Тетово и универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид
      во учебната 2012/2013 година, усвоена на седница на Влада на 23.03.2012 година.
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Позитивен пример
Само на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Свети Кирил 
и Методиј“ од Скопје е овозможена настава на турски јазик за две 
студиски групи - за одделенска настава и за предучилишно воспитание.

    
Негативен пример       

Ниту една високообразовна установа во РМ, државна или приватна, 
не нуди следење на наставните програми на еден од јазиците на 
заедниците кои се под 20% од вкупното население.

3. Како да се заштити ова право?

•	 Доколку сметате дека воспитно-образовниот процес во основното или средното училиште е нарушен и не се 
спроведува согласно утврдениот план и програма, во тој случај надлежен да постапува е Државниот просветен 
инспекторат. Во состав на инспекторатот постои сектор за инспекциски надзор и оценување на квалитетот 
на основното и средното образование. Доколку овој инспекторат оцени дека во училиштето битно е нарушен 
воспитно-образовниот  процес,  врши  вонредна  интегрална  евалуација  и  го  задолжува училиштето причините 
за нарушувањето да ги отстрани во рок од една година. Барањето до Државниот просветен инспекторат може да 
поднесат советот на општината, градоначалникот или советот на родителите.65 Согласно Законот за инспекциски 
надзор секој може да поднесе иницијатива за поведување на постапка за инспекциски надзор.66

•	 Инспекцискиот надзор над високообразовните установи го врши Државниот просветен инспекторат, согласно 
со закон. Надзорот над законитоста во работењето го врши министерот за образование и наука. Кога министерот 
надлежен за работите на високото образование ќе утврди дека високообразовната установа работи спротивно на 
законот, со записник ќе и укаже на високообразовната установа на незаконитоста во работењето и ќе и определи 
рок од најмалку еден месец за отстранување на незаконитоста.

Препораки: 

1. Препораки до локалната самоуправа

•	 Да се обезбеди задоволителен број на вработени стручни лица во детските градинки кои успешно 
би овозможиле остварување на правото на децата припадници на помалубројните заедници да се 
вклучени во воспитни активности кои би се изведувале на нивниот мајчин јазик.

•	 Да се преземат активности во насока на зголемување на свеста меѓу родителите на децата припадници на 
помалубројните заедници од важноста за следење на наставата на мајчиниот јазик и/или изучување на 
јазикот и културата на сопствената заедница.

2. Препораки до државните власти на централно ниво
•	 Да се преземат мерки во насока на зголемување на пристапот  и овозможување предуслови за активно 

вклучување на децата припадници на помалуброните заедници во предучилишното образование на нивниот 
мајчин јазик.

•	 Да се преземат мерки и активности насочени кон овозможување на неопходни предуслови за зголемување 
на посетеноста на наставата на српски јазик во основното образование.

•	 Државата треба да преземе мерки во насока на развивање на свесност меѓу родителите и децата за 
можностите за изучување на изборниот предмет „Јазик и култура на Ромите“ и да воспостави соодветни 
предуслови преку зголемување на бројот на основните училишта каде истиот може да се изучува како 
изборен предмет. 

65   supra note 19, чл.127
66   чл.4, Закон за инспекциски надзор („Сл. весник на РМ“, бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011)
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•	 Да се воспостават услови за настава на мајчин јазик или изучување изборни предмети во средното 
образование со што учениците припадници на четирите помалубројни заедници би продолжиле да ја 
развиваат свеста за сопствената култура и припадноста кон заедницата.

•	 МОН да обезбеди соодветно вработување и континуираното обучување и остручување на наставниот 
кадар кој држи настава на еден од јазиците на помалубројните заедници или предава некој од изборните 
предмети за јазикот и културата на некоја од заедниците.

3. Препораки до граѓанскиот сектор

•	 Набљудувајте! Со поддршка од АОПЗ проверете дали и колку работилници посветени на воведување на 
концепти за толеранција, и меѓусебно почитување, согласно стратегијата за интегрирано образование, се 
спроведени и кои се резултатите. Осигурете дека пилот фазата на имплементација ќе започне со ревидирани 
и зајакнати наставни програми кои ќе ја зголемат меѓукултурната комуникација.

•	 Проверете дали Вашата општина и Вашите соседни општини направиле избор на одделни училишта и дали 
истите започнале со факултативна или изборна настава по најмалку еден од јазиците на локалните етнички 
заедници.
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В. ПРАВО НА УПОТРЕБА НА МАЈЧИНИОТ ЈАЗИК   

Согласно обврските кои произлегуваат од РКНМ, РМ се обврзува да му обезбеди на припадникот на националното 
малцнство слободна и непречена употреба на неговиот јазик дома и на јавни места.

Политиките на државата треба да воспостават рамнотежа помеѓу 
потребата од еден заеднички јазик како основа за интеграција и 
функционирање на општеството и обврската за обезбедување 
и промоција на јазична разноликост, преку заштита на јазичните 
права на малцинствата.67

Владите треба да овозможат реални и пристапни услови за учење на 
државниот (службениот) јазик.

Државата презема обврска, доколку тоа биде побарано од припадниците на заедницата, а во рамките на возможното, да 
обезбеди услови за користење на малцинскиот јазик во односите со администрацијата. На степенот на остварувањето 
на ова право ќе влијаат разни фактори, а особено финансиските средства и можностите на државата.

Заштитата и унапредувањето на малцинските јазици претставува значаен придонес кон изградбата на РМ врз 
принципите на демократијата и културната разновидност во рамките на државниот суверенитет и територијален 
67  supra note 5, Насока 42
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интегритет. Мултијазичноста треба секогаш да се цени низ призмата на јакнење на меѓукултурните интегративни 
процеси, а не како можна штета или намалување на значењето на употребата на службените јазици во една држава.

1. Правна рамка

Согласно Уставот на РМ и амандманите од 2001 година, Републиката ја гарантира заштитата, меѓудругото, и на јазичниот 
идентитет на сите заедници.

Согласно Амандман V од Уставот на РМ личните документи на граѓаните кои зборуваат службен  јазик различен 
од македонскиот јазик, се издаваат на македонски јазик и неговото писмо, како и на тој  јазик и неговото писмо во 
согласност со закон. 

Употребата на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во РМ и во единиците на локалната самоуправа, 
во РМ е регуларана со посебен закон.

Во органите на државната власт во РМ службен  јазик различен од македонскиот јазик, може да се користи во 
согласност со закон.

2. Спроведување на правото во пракса

Употреба на јазикот на заедницата како службен во локалната самоуправа

Во општините службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, како и јазикот и писмото кои го 
користат најмалку 20% од жителите на општината.

Во оние случаи кога бројноста на определена заедница во една единица на локалната самоуправа не го достигнува 
бројот од 20% од вкупното население во таа општина, а сепак населението од таа заедница живее во значителен процент 
во општината или пак таа општина претставува традиционално место на живеење за определена етничка заедница, 
законодавецот определил дека за употребата на јазиците и писмата на кои зборуваат помалку од 20 % од жителите 
на општината одлучува советот на општината68. Ваквата одлука се усвојува со мнозинство гласови од присутните 
членови на советот, при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови на советот кои припаѓаат на 
заедниците кои не се мнозинско население во општината69. На овој начин самата општина може преку афирмативни 
мерки да придонесе кон јакнење на мултиетничкиот карактер и зголемување на пристапот до општинските јавни 
сервиси и услуги за населението од конкретната заедница. 

Листа на општини и службени јазици / јазици на употреба на помалубројните заедници

Општина службен јазик / јазик на употреба
Маврово и Ростуше македонски и турски јазик

Старо Нагоричане македонски и српски јазик

Вранештица македонски и турски јазик

Шуто Оризари македонски и ромски јазик

Центар Жупа македонски и турски јазик

Пласница Македонски и турски јазик

Врапчиште македонски, албански и турски јазик

Гостивар македонски, албански и турски јазик

Чучер Сандево македонски, албански и српски јазик

Крушево македонски, албански и влашки јазик

Куманово македонски, албански, српски и ромски јазик

68  чл. 90, Закон за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.2/2002)
69  ibid. чл. 41 ст.3
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Општина Гостивар е општина со доминантно албанско население, додека Македонците претставуваат најголемо 
малцинство на локално ниво по што следува турската заедница со приближно 10% учество во вкупното општинско 
население. Со одлука на советот на оваа општина, турскиот јазик заедно со македонскиот и со албанскиот е внесен 
во употребата во сите општински органи, вклучувајќи ги администрацијата и јавните служби.70 Секој поединец 
во општина Гостивар има право на слобода на изразување, што вклучува и слобода на примање, барање и давање 
информации и идеи на еден од службените јазици по сопствен избор без било какво попречување.71 Загарантирана е 
комуникацијата на еден од трите службени јазици, а услугите и службените документи граѓанинот може да ги добива 
на еден од тие јазици. Случајот на Гостивар презентира еден широк модел на употреба на малцински  јазик преку 
користење на правните можности кои произлегуваат од Законот за локалната самоуправа, со што се стреми кон 
негова рамноправност и изедначување при употребата со јазиците кои веќе имаат загарантирана службена употреба. 
Според истражувањето спроведено од страна на МЦМС во текот на 2010 година, во пракса постои нецелосно 
спроведување на одлуката на Советот на општина Гостивар пред се поради недостаток на човечки и материјално-
технички предуслови. Од друга страна, Советодавниот комитет на РКНМ забележал дека ромскиот јазик, иако ги 
исполнува критериумите согласно законот за стекнување со правен статус на службен јазик во општината Шуто 
Оризари, истиот не се користи во локалната администрација.72

Во општина Куманово, иако одредени заедници се застапени под 20% во вкупното население на општината, сепак 
употребата на нивните јазици е уредена на општинско ниво. Со одлука на Советот на општината се  уредува  
употребата  на српскиот и ромскиот јазик и нивните писма  во работата на советот  како  јазик и писмо на кој 
зборуваат помалку  од 20% од жителите на Општината Куманово, како и во други случаи  пропишани со закон.  На 
седниците на Советот на Општината Куманово, членовите на советот, припадници на српската и ромската  етничка  
заедница и другите етнички заедници, можат да го употребуваат  мајчиниот јазик  и писмо.73

Позитивен пример

Општина Гостивар предвидува рамноправна употреба на турскиот 
јазик со останатите два службени јазици во општината. Општина 
Куманово употребата на јазиците ја проширува и на српскиот и 
ромскиот јазик, меѓутоа истата ја ограничува на ниво на седници 
на советот на општината.

Во една од етнички најхетерогените општини во РМ, општина Долнени, со најизразена процентуална застапеност на 
неколку етнички заедници во вкупниот број население (Турци – 19,11% и Бошњаци – 17,51%), како службени јазици се 
во употреба само македонскиот и албанскиот јазик.Според статутот на општина Долнени74, во општината во употреба 
е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и јазикот и писмото на заедниците кои се над 20% од населението 
во општината. Во конкретниот случај покрај македонскиот во службена употреба е и албанскиот јазик, меѓутоа не и 
турскиот и бошњачкиот јазик. 

Сепак, статутот дозволува советот на општината со посебни одлуки да може да утврди за одделни информации да 
ги информира и известува граѓаните и на друг јазик, различен од службениот, доколку тој јазик го зборуваат дел од 
граѓаните на општината75. Соодветно, според анализата на Фондацијата Сорос76, во општината се изготвени упатства 
на различни јазици во некои од институциите и достапни се формулари на тие јазици.

Општината Дебар и општина Студеничани имаат значителен број на припадници од турската заедници кои 
традиционално ги населуваат подрачјата на овие две општини. Сепак, во овие две општини, согласно законот, 

70  Извор: ОРД: студии на случај / [уредник Сашо Клековски]. - Скопје: Македонски центар за меѓународна соработка, 2011
71  Одлука Бр.07-879/1 од 15.07.2009, Совет на општина Гостивар
72  supra note 57, стр.21 
73  Одлука Бр. 07- 5027/15, Совет на општина Куманово, објавена во Службен гласник на општина Куманово, 06.05.2012
74  член 11, Статут на општина Долнени
75  ibid, чл. 111
76  Кон толерантни општини – извештај од набљудување на локалната администрација јануари 2008-јуни 2009, 
    Фондација Институт отворено општество - Македонија
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службени јазици во употреба се македонскиот и албанскиот јазик, со што општинските совети не ја ценеле и земале 
во предвид потребата од овозможување на Турците (кои во овие општини се застапени со 15% односно 19%) да се 
вклучат во јавниот и локалниот живот преку употребата и користењето на својот мајчин јазик.

Негативен пример

Општина Долнени, општина Дебар и општина Студеничани, иако 
имаат значителна процентуална застапеност на турската заедница, 
а во случајот на општина Долнени и на бошњачката заедница, сепак 
не донеле одлуки во насока на изедначување на употребата и на 
нивните јазици со другите два службени јазици на општините.

Употреба на јазик на заедницата во постапка пред органите на управата

Прашањето за употребата на јазикот на заедниците е решено со амандманските измени на Уставот и со Законот 
за употреба на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во РМ и во единиците на локалната самоуправа 
од 2008 година.77 

Кој било граѓанин кој живее во општина во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од 
македонскиот јазик, во комуникацијата со подрачните единици на министерствата во таа единица на локалната 
самоуправа и во комуникација со министерствата може да го употребува тој службен јазик и неговото писмо. 
Подрачните единици и министерствата се должни да му одговорат на граѓанинот на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо, како и на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот. Поднесоците во управната 
постапка можат да се поднесуваат на службениот јазик и писмо, различен од македонскиот јазик и писмо. Ваквите 
поднесоци (молби, барања, жалби и сл.), органите пред кои се води постапката ги преведуваат на македонски јазик, а 
на граѓанинот му одговараат на службен македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на службениот јазик и 
писмото што го употребила странката.78

Во својот последен извештај од 2011 година, Советодавниот комитет им препорачал на властите во РМ да овозможат 
услови неопходни за употреба на јазиците на заедниците при нивната комуникација со администрацијата  во сите 
единици на локална самоуправа каде законот за употреба на јазиците е соодветно применлив.79

Деловникот на Народниот правобранител уште пошироко го дефинирал правото на комуникација со оваа институција, 
утврдувајќи дека јазикот и писмото на кој е напишана претставката не претставува пречка за комуникација со 
народниот правобранител. Со народниот правобранител може да се комуницира на било кој јазик и писмо.80 

Позитивен пример

Имајќи ја предвид улогата на Народниот правобранител во 
општеството како заштитник на граѓаните и други лица кога нивните 
права им се повредени од страна на органите на државната управа, 
за поздравување е одлуката на оваа институција лицата да може да ја 
комуницираат и и достават претставка на било кој јазик и писмо.

Јазикот и писмото на кој е напишана претставката не претставува 
пречка за комуникација со народниот правобранител. 

77   објавен во „Сл. весник на РМ“ бр.101/2008
78   чл. 61 ст.3,4 и 5, Закон за општата управна постапка („Сл. весник на РМ“ бр.38/2005, 110/2008 и 51/2011)
79   supra note 57, стр.21
80   чл.33 од Деловникот на Народниот правобранител („Сл. весник на РМ“ бр.120/2011) 
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Употреба на јазик на заедницата во судски постапки

А. Кривична постапка -  службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, а друг службен јазик 
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо, се користи во согласност со Законот за кривичната 
постапка. Доколку обвинетиот или друг учесник во постапката зборува службен јазик различен од македонскиот, има 
право во текот на судските дејствија да го употребува тој јазик и писмо, може поднесоците да ги упатува  на својот 
јазик и писмо, како и да ги добива поканите и другите писмена на другиот службен јазик.81 Поради слабото ниво на 
спроведување на дел од овие одредби во пракса, Советодавниот комитет на РКНМ побарал од државата да продолжат 
со обучување и вработување на квалификувани преведувачи во насока на ефективно спроведување на одредбите за 
употреба на малцинските јазици (друг службен јазик) во кривичната постапка.82

Б. Прекршочна постапка – судовите во прекршочната постапка ги применуваат одредбите од Законот за кривичната 
постапка кои се однесуваат на употребата на јазикот од страна на учесниците. Доколку за обвинетиот постои основано 
сомнение дека сторил прекршок и за кој судот одредил задржување, истиот има право веднаш да биде известен на 
мајчин јазик или јазикот што го разбира за причините за задржување. Законодавецот со оваа одредба оставил простор 
органот/судот слободно да цени на кој јазик задржаното лице ќе биде информирано за причините за задржувањето, 
поточно не секогаш тоа ќе биде мајчиниот јазик на лицето припадник на некоја од заедниците, туку тоа може да биде 
и друг јазик што тоа лице го разбира.

В. Парнична постапка - Парничната постапка се води на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а се користи 
и друг службен јазик и неговото писмо што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните. Странките и другите учесници во 
постапката, чиј јазик не е друг службен јазик различен од македонскиот јазик, во постапката имаат право пред судот да 
го употребуваат својот јазик на тој начин што на нив ќе им се обезбеди усно преведување на нивниот јазик, а трошоците 
за преведувањето паѓаат на товар на Буџетот на РМ. Во судовите кои се наоѓаат на подрачјето на единиците на локалната 
самоуправа во која покрај македонскиот  јазик, службен е и  јазикот на припадниците на заедницата што го зборуваат 
најмалку 20% од граѓаните, текстот на доставницата е напишан и на тој јазик и писмо.83 Во интерес на задоволување на 
правичноста и остварување на правдата, нашиот законодавец предвидел судот да не може да одбие доказ за факт само 
затоа што е напишан на  јазик на заедниците на странките или други учесници на постапката државјани на РМ.84 
Трошоците за превод на ваквите докази паѓаат на товар на Буџетот на РМ.

Негативен пример

Македонскиот законодавец, од аспект на остварување на правата на 
помалубројните заедници, бил мошне рестриктивен кога станува 
збор за употреба на јазиците во судските постапки. 

Реалната состојба покажува дека ова право е наменето во најголема мера 
за припадниците на најголемата малцинска заедница во РМ, исклучувајќи 
ги останатите пет помалубројни заедници од негова примена.

Употреба на јазик на заедницата во евиденциите

А. Лична карта - Образецот на личната карта се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски 
јазик и неговото писмо. На граѓаните кои зборуваат службен  јазик различен од македонскиот  јазик, образецот на 
личната карта се печати и податоците во него се запишуваат и на службениот  јазик и писмото што го употребува 
граѓанинот. На граѓаните кои зборуваат  јазик различен од службениот  јазик, на нивно лично барање, податоците 
за личното име што се внесуваат во личната карта се запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и 
на јазикот и писмото што го употребува граѓанинот.85 
81    чл.8 и чл.9 од Законот за кривичната постапка („Сл. весник на РМ“ бр.15/1997, 44/2002, 74/2004, 83/2008, 67/2009, 51/2011)
82   supra note 57, стр.21
83   чл.143 ст.8 од Законот за парничната постапка („Сл. весник на РМ“ бр.79/2005, 110/2008, 83/2009, 116/2010)
84   ibid, чл.205
85   чл.5, Закон за личната карта („Сл. весник на РМ“ бр.8/1995, 38/2002, 16/2004, 12/2005, 19/2007, 10/2010, 51/2011, 13/2012)
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Б. Патна исправа - Обрасците на патните исправи се печатат на македонски  јазик и неговото кирилско 
писмо, со превод на англиски и француски  јазик и нивното писмо. На граѓаните кои зборуваат службен  јазик 
различен од македонскиот јазик, на нивно лично барање, образецот на пасошот и патниот лист се печати и на 
службениот јазик и писмо, а податоците кои се внесуваат во пасошот може да се запишат и на службениот јазик 
и писмото што го употребува граѓанинот. Слично како и во случајот со издавањето на лични карти, на граѓаните 
кои зборуваат јазик различен од службениот јазик, на нивно лично барање, податоците за личното име што се 
внесуваат во пасошот се запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото што 
го употребува граѓанинот.86

Сепак во пракса постојат недоследности во примената на овие одредби кои произлегуваат од неможноста на постоечкиот 
систем да одговори на личните барања на граѓаните во насока на употреба на соодветното писмо на јазикот за кое е 
поднесено барањето (пр: српски јазик). Исто така, услужниот сајт на Министерството за внатрешни работи на РМ ги 
информира граѓаните за начинот и постапката на издавање лична карта87, меѓутоа не ги известува за можноста, доколку се 
припадници на некоја од помалубројните заедници во РМ и зборуваат јазик различен од службениот, по сопствено барање 
личното име да му биде внесено во документот и на јазикот и писмото кои ги користи тој граѓанин. Вакво известување 
соодветно постои во делот на начинот и постапката за издавање на патна исправа.88

В. Матична евиденција – Согласно законот за матичните евиденции, во подрачјата на единиците на 
локалната самоуправа во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот 
јазик, образецот на матичните книги се печати и податоците во него се запишуваат и на службениот јазик 
и писмото што го употребува граѓанинот. Изводите што се издаваат врз основа на овие матични книги се 
издаваат и на службениот јазик и писмото што го употребува граѓанинот. Лицето припадник на заедницата 
кое зборува службен јазик различен од македонскиот има право да побара извод на својот јазик од матичната 
книга на родените, матичната книга на умрените, матичната книга на венчаните и други евиденции согласно 
закон. Согласно Упатството донесено од Министерот за правда на РМ матичните книги се водат според 
обрасци на македонски јазик или на македонски и албански јазик, а изводите од матичните книги   се 
издаваат на соодветен образец исто така на македонски јазик и писмо, или на македонски и албански јазик. 
Единствено во обрасците за интернационален извод од матична книга се користи и турскиот јазик.89

Заклучок:

Согласно постоечките законски прописи, лице припадник на некоја 
од петте помалубројни заедници (граѓанин кој зборува јазик различен 
од службениот јазик) има право да побара неговото лично име да биде 
внесено во личната карта и патната исправа на јазикот и писмото што 
го употребува граѓанинот. Во пракса постојат недоследности при 
спроведувањето на ова право во делот на писмото кое го 
користи граѓанинот.90

Изводите од матичната евиденција се издаваат на македонски јазик, 
или двојазично – на македонски и на албански јазик, за лицата кои 
зборуваат службен јазик различeн од македонскиот јазик.

86  чл.28, Закон за патните исправи („Сл. весник на РМ“ бр.67/1992, 20/2003, 46/2004, 19/2007, 84/2008, 51/2011, 135/2011)
87  http://www.mvr.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=5&tabid=187&parent=100 
88  http://www.mvr.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=5&tabid=184&parent=100 
89  Упатство за начинот на водење, заштита и чување на матичните книги и списи; издавање на изводи, 
     уверенија, преписи и копии врз основа на матичните книги; водење постапка и составување на записник 
     за најдено дете; обновување на уништени, оштетени или исчезнати матични книги, како и за обрасците 
     на матичните книги, регистарот на матичните книги, изводите и уверенијата што се издаваат врз основа 
     на матичните книги, („Сл. весник на РМ“ бр. 110/2010)
90  за повеќе информации посети: http://www.uvmk.gov.mk/?q=taxonomy/term/13
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Употреба на јазик и писмо на заедницата за имиња на улици и сл.

Согласно РКНМ, РМ се обврзува да им го признае правото на заедниците на својот малцински јазик да презентираат 
натписи, знаци и други информации од приватен карактер видливи за јавноста.91 РМ, согласно конвенцијата, се 
обврзала на јазикот на заедниците да ги презентира локалните традиционални називи, имињата на улиците и други 
топографски ознаки.

Општините се надлежни и за определувањето на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни 
објекти, а условите и начинот на определување имиња се регулирани со посебен закон.92 Името се определува со одлука 
на советот, при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови на советот кои припаѓаат на заедниците 
кои не се мнозинско население во општината. Во општината во која најмалку 20% од граѓаните кои користат друг 
службен јазик различен од македонскиот јазик, името на улицата, плоштадот, мостот и на друг инфраструктурен 
објект, покрај на македонски јазик и неговото кирилско писмо, се пишува и на јазикот и писмото што го користат 
најмалку 20% од граѓаните во таа општина.93 Доколку со некое име се нарушуваат односите меѓу заедниците, обичаите 
или се навредуваат граѓаните, истото не може да се определи како име на улица, плоштад и т.н.

Од страна на Министерството за транспорт и врски донесен е правилник кој подетално го регулира прашањето 
на спроведувањето на одредбите од законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други 
инфраструктурни објекти во пракса. Соодветно, текстот на таблата за означување имиња на улица, булевар, кеј, како 
и имиња на мост, плоштад и друг инфраструктурен објект се испишува на македонски јазик и кирилско писмо, а во 
општината во која најмалку 20% од граѓаните користат друг службен јазик различен од македонскиот јазик, покрај 
на македонски јазик и неговото кирилско писмо, се испишува и на јазикот и писмото што го користат најмалку 20% 
од граѓаните.94 Ваквата пракса е во согласност со препораката на Советодавниот комитет на РКНМ согласно која 
двојазичноста или повеќејазичноста на таблите и знаците треба да се промовира бидејќи упатува порака на хармонија 
и соживот меѓу различните заедници кои ја населуваат таа територија.95 

Советодавниот комитет на РКНМ нотирал дека двојазични, па дури и тројазични (македонски, албански и турски 
јазик) знаци се користат во оние општини каде припадниците на соодветните заедници претставуваат најмалку 20% 
од локалното население, а забележал и тренд на зголемување на имињата на лица или настани, како имиња на улици и 
други инфраструктурни објекти, поврзани со историјата или од значење за одредена заедница.96

Заклучок:

Домашната законска рамка во делот на определувањето на имињата 
на улиците и други инфраструктурни објекти и истакнувањето на 
јавни табли во целост ги задоволува барањата на РКНМ. 
Општините во кои припадниците на заедниците живеат во значителен 
број се должни да постапуваат согласно законските обврските и да ги 
истакнуваат таблите и на јазикот и писмото што го користат 
најмалку 20% од граѓаните во таа општина.

91   чл.11 ст.2, РКНМ, СЕ
92  Закон за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти („Сл. весник на 
     РМ“ бр.66/2004, 55/2007, 145/2010, 136/2011)
93  ibid, чл.7
94  чл.9, Правилник за материјалот, бојата, формата и димензијата на таблата со името на улица, плоштад, 
     мост и на друг инфраструктурен објект, табличките со нумерираните броеви на објектите, како и 
     големината и бојата на буквите и броевите (Министерство за транспорт и врски на РМ, 19.05.2008)
95  Параграф 67, ACFC/44DOC(2012)001rev
96  supra note 57, стр.22
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Препораки: 

1. Препораки до локалната самоуправа

•	 Рамноправна употреба на јазикот на заедницата која традиционално ги населува териториите на општината 
или чии припадници живеат во значителен број во општината, со другите службени јазици во општината. 
Општинските власти треба да им овозможат на значително застапените заедници во таа општина да се 
вклучат во јавниот и локалниот живот преку употребата на својот мајчин јазик.

•	 Локалните власти треба активно да поддржуваат и поттикнуваат мерки за создавање на средина во која ќе 
се користи јазикот на заедницата преку овозможување на неопходните финансиски и човекови ресурси.

2. Препораки до државните власти на централно ниво

•	 Да се воспостават механизми и обезбедат ресурси неопходни за остварување на правото на употреба на 
јазикот на заедниците во судските постапки.

•	 Да се направат законски измени во насока на гарантирање на правото на лицето лишено од слобода, 
припадник на некоја од заедниците, да биде информирано за причините за лишувањето на мајчиниот јазик, 
а само по исклучок и на друг јазик што тоа лице го разбира.

•	 Да се надминат недоследностите при спроведувањето на правото на припадник на помалубројните 
заедници да побара неговото лично име да биде внесено во личната карта и патната исправа на јазикот и 
писмото што го употребува граѓанинот. 
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Г.  ПРАВО НА ИНФОРМИРАЊЕ НА МАЈЧИН ЈАЗИК ПРЕКУ ПЕЧАТЕНИ 
     И ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИУМИ

Политиките на интеграција треба да влучиваат мерки кои ќе охрабрат 
дијалог меѓу заедниците и комуникација базирана на толеранција и 
меѓусебно почитување. Ова вклучува широк спектар на иницијативи 
во различни полиња, меѓудругото и креирање и развој на политики на 
медиуми.97

Државните политики треба да целат кон промоција и поддршка на 
капацитетот и свеста на медиумите кои треба да ја отсликуваат 
разноликоста во општеството, вклучувајќи тука и промовирање на 
меѓукултурни размени и разбивање на негативните стереотипи и 
предрасуди, како и други начини на борба со нетолеранцијата.98

97    supra note 5, Насока 11
98    supra note 5, Насока 48
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Слободата на изразување на секое лице, вклучувајќи ги тука и припадниците на националните малцинства, во себе 
ги вклучува правата за примање, барање и давање информации и идеи на јазиците и медиумите по нивен избор без 
мешање и без оглед на границите.99

РМ со ратификацијата на РКНМ се согласила дека правото на слобода на изразување на секој припадник на 
националното малцинство во себе ја вклучува и слободата на мислење и примање или давање информации или идеи 
на малцинскиот јазик, а воедно се обврзала да им гарантира недискриминација на припадниците на националните 
малцинства во пристапот до медиумите. РМ се обврзала дека нема да го попречува основањето и функционирањето 
на пишани медиуми од страна на припадниците на националните мацинства.100

Државите треба да ја разгледаат можноста за доделување финансиска поддршка за емитувањето програми на 
малцинските јазици. Тоа може да се постигне преку доделување директни грантови, со режим на финанисски/даночни 
повластици и со изземање од некои давачки при доделувањето или промена на дозволата.101

1. Правна рамка

Со Уставот на РМ на припадниците на заедниците им се гарантира правото слободно да го изразуваат, негуваат и 
развиваат својот идентитет и особеностите на своите заедници.102 Меѓудругото, ова уставно загарантирано право 
припадниците на заедниците во РМ го остваруваат и преку издавање на печатени медиуми и емитување програмски 
содржини на своите мајчини јазици.

Во РМ не постојат правни пречки за основање на весници – истото се остварува согласно домашниот Закон за 
трговските друштва. Соодветно, секој трговец, според утврдената дејност и согласно закон, а заради остварување 
добивка со производство, трговија и давање услуги, може да врши издавачка и печатарска дејност и други работи 
поврзани со трговијата со книги и уметнички творби.103

Вршењето на радиодифузната дејност во РМ, меѓудругото, има за цел и поттикнување, унапредување и заштита на 
културниот идентитет и поттикнување на развој на творештвото, јазикот и традициите.104 Соодветно, културни 
и други установи и здруженија на граѓани можат да основаат непрофитна радиодифузна установа со цел за да се 
задоволат потребите и интересите на специфични целни групи.

Радиодифузерите ја емитуваат програмата на македонски јазик, како и на јазик на немнозинска заедница во случаите 
кога програмата е наменета за таа заедница.

Како програмски стандарди и принципи, меѓудругото, се предвидуваат и отвореност на програмите за изразување 
на различните култури што се составен дел на општеството и зачувување и негување на националниот идентитет, 
јазичната култура и домашното творештво.105 Во таа насока, радиодифузерите се должни дневно да емитуваат најмалку 
30% програма изворно создадена на македонски јазик или на јазиците на немнозинските заедници кои живеат во РМ, 
при што во дневното време на емитување не се смета времето одредено за вести, спортски настани, игри, рекламирање 
и сл. услуги. Радиодифузерите се должни да обезбедат најмалку 30% од емитуваната вокално-инструментална музика 
да биде на македонски јазик или на јазикот на етничките заедници кои не се мнозинство во РМ.106

Согласно домашната правна рамка јавното радиодифузно претпријатие (Македонска Радио Телевизија) има обврска 
да емитува еден телевизиски програмски сервис на македонски јазик и еден телевизиски програмски сервис на 
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик (албански) и на другите 
немнозински заедници (турска, ромска, српска, бошњачка и влашка заедница). Слична е обврската која се однесува на 
емитување на радиопрограмски сервис на јазиците на петте помалубројни заедниците.

99    I-1), Насоки за употреба на малцинските јазици на радио и телевизија, ОБСЕ, Канцеларија на Високиот комесар 
      за национални малцинства, окотмври 2003
100  чл.9, РКНМ
101  supra note 99, IV-16)
102  supra note 37
103   чл.4 ст.1, Закон за трговските друштва („Сл. весник на РМ“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011)
104   чл.2, Закон за радиодифузната дејност („Сл. весник на РМ“ бр.100/2005, 19/2007, 115/2007, 8/2008, 103/2008, 152/2008, 
      6/2010, 51/2010, 145/2010, 97/2011,13/2012)
105   ibid., чл.68 ст.2
106   ibid.,чл.74
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2. Спроведување на правото во пракса

Како што забележува Македонскиот Институт за Медиуми во сојата анализа од 2011 година, состојбата била таква 
што најбројната етничка заедница во РМ – албанската, има најголем број на печатени и електронски медиуми, додека 
останатите помалубројни заедници се соочуваат со сериозен недостаток од медиумски содржини.107

Електронски медиуми

Според податоците на Државниот завод за статистика108, во 2011 година, во РМ со радиодифузна дејност се занимавале 
135 радиодифузери, од  кои 69 емитуваат радиопрограма, а 66 телевизиска програма.

Од радиодифузерите кои емитуваат радиопрограма, едно е јавно радиодифузно претпријатие, 66  се трговски 
радиодифузни друштва и две се непрофитни радиодифузни установи. Од радиодифузерите кои емитуваат телевизиска 
програма, едно е јавно радиодифузно претпријатие, а 65 се трговски радиодифузни друштва.

Според податоците на Советот за радиодифузија,109 кое е единствено надлежно тело за одобрување и одземање на 
дозволите за радиодифузна дејност, состојбата со приватните радиодифузери кои емитуваат програма на некој од 
јазиците на помалубројните заедници, во ноември 2012 година е следна:

Трговски радиодифузни друштва – радио програма

Јазик Ниво на опфатеност

Македонски / турски локално - Пласница

Ромски / македонски локално - Прилеп

Ромски / македонски локално- Штип

Албански / македонски / турски локално - Тетово

Македонски / српски / хрватски локално - Охрид

Трговски радиодифузни друштва – телевизиска програма

Јазик медиумски сервис Ниво на опфатеност

Албански / македонски / турски ТВ Чеграни Медиа локално - Гостивар

Бошњачки / македонски / албански ТВ Лажани локално - Долнени

Македонски / турски / албански ТВ Канал 3 локално – Центар Жупа

Ромски / македонски ТВ Шутел регионално - Скопје

Ромски / македонски ТВ БТР регионално - Скопје

Бошњачки ТВ Едо регионално - Скопје

 
107   стр.5 Состојбата со медиумите на јазиците на заедниците во РМ, Македонски институт за медуми (МИМ), 2011
108   податоците се преземени од http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=94  
109   http://www.srd.org.mk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=27& lang=mk  
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Заклучок:

Ниту едно локално трговско радиодифузно друштво неемитува програма 
на бошњачки и влашки јазик. Ниту една регионална или локална приватна 
телевизија не емитува програма на српски и влашки јазик. Најголема 
застапеност имаат програмите на ромски јазик и тоа преку две приватни 
радиодифузни друштва на локално ниво и две телевизии на регионално 
ниво во Скопје.

Доколку се анализираат податоците на Државниот завод за статистика во делот на времетраењето на емитуваната програма кај 
трговските радиодифузни друштва на јазиците на петте помалубројни заедници во текот на 2011 година110, ќе се заклучи дека 
вкупно емитувана111 е радио програма на ромски јазик од 243 часа (сите на локално ниво), на турски јазик вкупно 872 часа (од 
кои 91 на локално, а 781 на регионално ниво), додека на бошњачки вкупно 443 часови на регионално ниво (Скопје). На српски и 
влашки јазик не била емитувана програма од страна на приватните радиодифузери во текот на 2011 година.

Анализата на податоците за емитувана телевизиска програма според јазикот на емитување од страна на трговски 
радиодифузни друштва покажува дека биле емитувани вкупно 3,783 часа на турски јазик (1,760 на државно и 2,022 
на локално ниво), дури 14,023 часа програма на српски јазик на три нивоа (од кои 7,323 на државно ниво), 5,095 
часови ромска програма (на регионално и локално ниво) и 11,244 часови програма на босански јазик (на регионално 
и локално ниво). Ниту една минута програма на влашки јазик не била емитувана од страна на приватните телевизии.

Емитувањето на радио и телевизиска програма на турски јазик од 
страна на постоечките приватни радиодифузни друштва заостанува 
споредено со програмата на останатите јазици на помалубројните 
заедници во РМ.

Приватното радиодифузно емитување на петте јазици на помалубројните 
заедници е ограничено на град Скопје и 8 други општини. Потребна е 
засилена поддршка од државата за основање локални радиодифузни 
сервиси во оние општини каде традиционално или во значителен 
број живее немнозинското население.

Улогата на јавното радиодифузно претпријатие

Функциите на јавен радиодифузен сервис во Република Македонија ги врши Македонската радиотелевизија (МРТ). 
Во својот состав МРТ ги има следниве организациони делови: Македонско радио и Македонска телевизија.

Советот на Европа ја потврдил улогата на јавното радиодифузно претпријатие преку својата резолуција од јули 
2012 година: „Јавната телевизија (МТВ) и радио емитуваат екстензивна програма на јазиците на националните 
малцинства (албански, турски, српски, ромски, влашки и бошњачки)“.112 

Македонското радио емитува посебни програми на јазиците на петте помалубројни немнозинските заедници во РМ и 
тоа: на турски јазик (од 1945г.) - 5 часа дневно и на влашки јазик (од 1991г.), на ромски јазик (од 1991г.), на српски јазик 
(од 2003 г.) и на босански јазик (од 2003г.) по 30 минути на ден, а се емитуваат и емисии на бугарски, грчки и српски 

110  supra note 54; Т-03 и Т-06
111   Во емитуваната програма според јазикот на емитување не се вклучени часовите од музичката програма, бидејќи тие не се следат по јазик.
112 supra note 28



ПРАКТИКИ
МЕХАНИЗМИ 

И ЗАШТИТА

37

СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ

јазик во терминот на «Радио Македонија».113 Соодветно, во текот на 2011 година биле емитувани вкупно 1,040 часови 
програма на турски јазик, по 90 часа на ромски, влашки и бошњачки и 88 часа на спрски јазик114 – сите овие програми 
биле емитувани на третата програма на Македонско Радио.

На Вториот телевизиски канал се емитува програма на немнозинските заедници во РМ. На него се емитува програма 
на албански јазик, на турски јазик, како и емисиите на српски, ромски, влашки и босански јазик. Согласно податоците 
на Државниот завод за статистика, во 2011 година биле емитувани вкупно115 914 часови програма на турски јазик, по 
90 часови на ромски, српски и бошњачки и 94 часа на влашки јазик.116

Долги години бројот на вработените во редакциите на немнозинските јазици беше критикуван како недоволен, а 
поголемиот дел од нив не беа редовно вработени на неопределено време, на кој начин би се гаранатирала оддржливоста 
и непреченото функционирање на програмите на овие јазици. Ваквата состојба влијае и на квалитет на содржината на 
програмата, поточно истото не обезбедува развивање и приказ на содржини од интерес на локалното население кое 
припаѓа на помалубројните заедници. МРТ во текот на месец јули 2012 година објасви интерен оглас за пополнување 
на повеќе места (уредници на програма на турски јазик, уредници на редакции на емисии, уредници на информативно-
документарна редакција и сл.) во редакциите на јазиците што ги зборуваат немнозинските заедници на Македонското 
Радио (трет програмски сервис) и Македонската Телевизија (втор програмски сервис).117

Сите пет јазици на помалубројните заедници се застапени на програмите 
на јавниот радиодифузен сервис. Направени се напори за дополнителни 
вработувања во програмите и редакциите на јазиците што ги зборуваат 
немнозинските заедници.

Улогата на Советот за радиодифузија (СРД) во развојот на медиумите на јазиците на помалите заедници

Советот за радиодифузија е единствено надлежен да одлучува за доделување, одземање и обновување  на дозволите 
за вршење радиодифузна дејност.

Во насока на заштита и негување на културниот идентитет и промоција на програмски сервиси на јазиците на 
заедниците, овој совет има изготвено и усвоено посебен правилник.118 Согласно оваа програма, „Програмски сервис 
наменет за немнозинска заедница“ е оној сервис кој, согласно дозволата за вршење радиодифузна дејност, е обврзан 
програмата во целост или во најголем дел да ја емитува на јазикот на некоја од немнозинските заедници кои живеат во 
Република Македонија. Соодветно, радиодифузерите кои, со дозволата за вршење радиодифузна дејност, се обврзани 
да го емитуваат говорниот дел од програмскиот сервис на повеќе јазици, се должни обврската за изворно создадена 
програма да ја исполнат на јазикот на немнозинската заедница за која е наменет програмскиот сервис. 

СРД при одлучувањето за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност ја следи исполнетоста, меѓудругото, 
и на следните критериуми: процентот на учеството на програмите изворно произведени на македонски јазик или на 
јазиците на немнозинските етнички заедници кои живеат во РМ во вкупната дневна програма што се планира да се 
емитува, застапеноста на програмите што ќе третираат настани и случаи од значење за подрачјето на кое ќе се емитува 
програмата и застапеноста на програми со кои се поттикнува развој и зачувување на националната култура.119

113    http://www.mtv.com.mk/MK/za_mrt.aspx 
114    supra note 54; Т-02
115    Без часовите на музичката програма
116    supra note 54; Т-05
117    http://www.mtv.com.mk/upload/Dokumenti/Interen.pdf  
118    Правилник за примена на одредбите поврзани со заштитата и негувањето на културниот идентитет 
        (Совет за радиодифузна дејност, 17 октомври 2006 година)
119    supra note 104, чл.51
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Пример од работата на СРД - Одлуки за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност на локално ниво:

•	 1 (една) дозвола, за Гостивар, на 47-ми канал, за емитување и пренос на телевизиски 
програмски сервиси на локално ниво од претежно забавен општ формат на албански, 
македонски и турски јазик;

•	 1 (една) дозвола, за Долнени, на 23-ти канал, за емитување и пренос на телевизиски 
програмски сервиси на локално ниво од претежно забавен општ формат на бошњачки, 
македонски и албански јазик.120

•	 1 (една) дозвола, за Пласница, на фреквенција 101.7 MHz, за емитување и пренос на 
радио програмски сервиси на локално ниво; говорно-музичко радио од општ формат 
во кое застапените видови програми остваруваат најмалку две од трите медиумски 
функции на македонски и турски јазик.121

•	 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност на непрофитна радиодифузна 
установа - за емитување и пренос на радио програмски сервис, на турски јазик, со 
опфат на слушаност на подрачјето на Штип со најблиската околина (локално ниво), 
на: Културно-хуманитарната организација на Јуруците од Источна Македонија од 
с.Топлица, Радовиш.122

Печатени медиуми

Состојбата со печатените медиуми на јазиците на помалубројните заедници во РМ е загрижувачка. Советодавниот комитет 
на РКНМ нотирал дека иако не постојат правни пречки за основање и дистрибуција на печатени медиуми на јазиците на 
заедниците, сепак ги посочува финанските проблеми поради кои најголемиот дел од весниците престанале да се печатат, 
оставајќи само еден дневен весник на албански јазик да го покриве печатениот медиумски простор во РМ.123

Иако во периодот по осамостојувањето на РМ беа направени и првите обиди на задниците за основање приватни 
печатени медиуми124, сепак последните неколку години, поради финансиските проблеми со кои се соочија и продорот 
на новите технологии, се бележи нивно констатно намалување. Како што ќе забележи МИМ во нивната анализа, по 
2008 година речиси и да нема печатен медиум на некои од петте јазици на помалубројните заедници, поточно тогаш се 
бележи згаснувањето на поголемиот дел, како „Рома тајмс“ и детските изданија на ромски јазик, весникот „Феникс“ на 
влашки јазик и весникот „Бирлик“ на турски јазик, кој во државава излегувал од 1943 година.125

Според Државниот завод за статистика во 2011 година според јазикот на издавање имало само еден дневен весник на 
турски јазик, додека на другите јазици на помалубројните заедници не се печателе дневни изданија.126 Што се однесува 
до издавачето списанија, истата година бил испечатен само еден број на списание на влашки јазик во тираж од 2,000 
примероци.127

120   СРД, Одлука Бр. 07-2035/1 од 26.06.2008 година
121   ibid.
122   СРД, Одлука Бр. 08-631/1
123   supra note 57, стр.20
124   До 1991 година, а и извесен период по осамостојувањето, најголемиот дел на печатените медиуми на јазиците на 
       етничките заедници (албанската и турската) излегуваа како посебни изданија во состав на НИП Нова Македонија.
125   стр.8, Состојбата со медиумите на јазиците на заедниците во РМ, МИМ, 2011 
126  Издавачка дејност 2011, Статистички преглед: население и социјални статистики (2.4.12.10.725), 
      Државен завод за статистика на РМ; Т-20
127  ibid., Т-29 и Т-30
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Во РМ бројот на печатени медиуми на јазиците на петте помалубројни 
заедници е исклучително низок или воопшто не постои. Весниците 
и списанијата се соочуваат со големи финансиски проблеми кои влијаат 
на нивната оддржливост.

Државата, во насока на заштита на културниот идентитет на заедниците, 
треба да преземе дополнителни мерки на поддршка на издавањето на 
пишаните медиуми на јазиците на помалубројните заедници во РМ.

Препораки: 

1. Препораки до локалната самоуправа

•	 Да се поддржат мерки во насока на зголемување на емитувањето радиопрограма на локалните 
радиодифузни друштва на јазиците на заедниците во оние општини каде припадниците на заедниците 
живеат во значителен број.

•	 Да се поддржат мерки во насока на зголемување на емитувањето телевизиска програма на локалните 
приватни телевизии на јазиците на заедниците во оние општини каде припадниците на заедниците живеат 
во значителен број.

2. Препораки до државните власти на централно ниво

•	 Соодветно да се поддржат со финансиски и човекови ресурси програмите и редакциите во јавниот 
радиодифузен сервис на јазиците што ги зборуваат немнозинските заедници.

•	 Да се развијат мерки во насока на зголемување на емитувањето радиопрограма на трговските радиодифузно 
друштво на јазиците на заедниците, а посебно на турски, бошњачки и влашки јазик, како и мерки за 
поддршка на основање локални радиодифузни сервиси во оние општини каде традиционално или во 
значителен број живее немнозинското население.

•	 Да се развијат мерки во насока на зголемување на емитувањето телевизиска програма на регионалните 
приватни телевизии на јазиците на заедниците, а посебно на српски и влашки јазик.

•	 Државата, во насока на заштита на културниот идентитет на заедниците, треба да преземе дополнителни 
мерки на поддршка на издавањето на пишаните медиуми на јазиците на помалубројните заедници во РМ.
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Д.  ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО КУЛТУРНИОТ ЖИВОТ

 

Државите треба да овозможат услови за лицата кои припаѓаат на 
малцинствата ефективно да учествуваат во културниот живот на 
сопствената заедница и пошироко во општеството.128

Државите треба да настојуваат да креираат политики и спроведуваат 
закони кои целат кон вклучување под еднакви услови на сите членови 
на општеството во културниот живот.

128   supra note 5, Насока 43
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Секој припадник на национално малцинство има право на зачувување на неговиот етнички идентитет, култура, 
традиции и обичаи. Не е дозволиво државата да го омаловажува значењето или попречува реализирањето на 
културните традици на помалубројните етнички заедници, ниту пак да се впушта во било какви активности во насока 
на присилна асимилација на националните малцинства.

Со цел да создаде потребни услови за ефикасно учество на припадниците на националните малцинства во културниот 
живот, државата може да се консултира со нив преки нивните претставничи органи, да вклучи претставници на 
националните малцинства во планирањето и спроведувањето на државните и локалните програми за развој на 
културата, како и да обезбеди нивно соодветно ефективно учество во процесите на одлучување по прашањата од 
областа на афирмација на културата на заедниците.129

1. Правна рамка

Устав на РМ – Согласно Уставот припадниците на заедниците имаат право слободно да го изразуваат, негуваат и 
развиваат својот идентитет и особеностите на своите заедници, како и право да основаат културни, уметнички, 
образовни институции, како и научни и други здруженија заради изразување, негување и развивање на својот 
идентитет.130

Во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за 
прашања од областа на културата.131

Законска рамка 

Заедниците слободно можат да формираат здруженија на граѓани во насока на остварување на правото на негување и 
афирмирање на сопствениот културен идентите и традиции. 

Државата е должна да обезбеди еднакви услови за изразување, негување и афирмирање на културниот идентитет на 
заедниците, како и да го гарантира остварувањето на културата на сите заедници преку обезбедување еднакви услови 
за нивно остварување.132 Дополнително, законот го дефинира националниот интерес во културата како култура 
што е јавен интерес за сите граѓани во Републиката што, меѓудругото, опфаќа и поттикнување на разновидноста и 
разноличноста во културата. 

За остварување на националниот интерес во културата, Собранието на РМ носи национална стратегија за развој на 
културата за период од пет години133, а Владата на РМ со одлука основа национални установи, а при основањето на 
национални установи Владата има обврска да се грижи за унапредувањето и афирмирањето на културата на сите 
заедници.134

Министерот за култура ја донесува годишната програма со која ги утврдува програмите и проектите што се од 
национален интерес во културата, во рамките на средствата определени во Буџетот на РМ за тековната година, при што 
да се има предвид мултикултурната димензија и мултикултурниот карактер на општеството.135 При финансирањето 
на дејностите и активностите од културен домен, средствата од Буџетот треба да се користат за соодветно и правично 
афирмирање и унапредување на културата на сите заедници. Средства за остварување на националниот интерес 
согласно со годишна програма се распределуваат особено за, меѓудругото, создавање еднакви услови за афирмација и 
унапредување на културата на заедниците.136

Покрај државата, и општините имаат надлежност во делот на развој и унапредување на културата преку институционална 
и финансиска поддршка на  културните установи и проекти, негувањето на фолклорот, обичаите, старите занаети и 
слични    културни вредности, организирање културни манифестации и поттикнувањето на разновидни специфични 

129   Образложение (толкување) кон РКНМ, чл.15
130   supra note 37
131   Амандман XVII, Устав на РМ, 2001 година
132   supra note 21, чл.2, ст.1(3) и ст.3
133   Во тек е подготовка на Национална стратегијата за развој на културата 2012-2017 година – во текот на месец 
       октомври 2012 година се одржала и јавна расправа по нацрт стратегијата
134   supra note 21, чл.24 ст.3
135   supra note 21, чл.10
136   supra note 21, чл.63 ст.1(6)
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форми на творештво.137 Овие одлуки, вклучувајќи го тука и носењето на годишните програми за развој и финансирање 
на установи и дејности од јавен интерес, се усвојуваат од советот на општината со мнозинство гласови од присутните 
членови на советот, при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови на советот кои припаѓаат на 
заедниците кои не се мнозинско население во општината.

Во Република Македонија како национално богатство се сметаат и оние добра, меѓудругото, за кои ќе се утврди 
дека имаат археолошка, историска, уметничка или друга културна или научна вредност за РМ, поради тоа што се, 
меѓудругото, поврзани со личност, појава или настан значаен за националната историја на заедниците во РМ.138

2. Спроведување на правото во пракса

Советот на Европа, во својата Резолуција од јули 2012 година, нотира дека властите во РМ продожуваат да обезбедуваат 
различни форми на поддршка на културните дејности на националните малцинства, како што се библиотеки, културни 
установи, музеи, ликовни галерии, културни центри, театри, фестивали и т.н.139 Иако фондовите кои биле определени за 
ови активности се на слично ниво во текот на последните 5 години (период 2005-2010), мноштво различни соговорници го 
потенцирале фактот дека финансиската поддршка е органинеча и не ги задоволува потребите, особено за помалубројните 
етнички заедници, како што се Србите и Власите, кои имаат сериозни потешкотии при негувањето на своите традици и 
култура. Советот на Европа забележал и дека претставниците на заедниците не се соодветно вклучени во процесите на 
носење на одлуки во делот на утврдувањето на финансиските програми во областа на културата и бара од државата да 
ја зголеми поддршката за установите и здруженијата на заедниците и да осигура дека финсниските потешкотии нема да 
влијаат диспропорционално врз заедниците и нивните културни активности.

Министерството за култура објавува годишни конкурси за финансирање на програми и проекти од национален 
интерес во културата во тековната за наредната година, на кој може да учествуваат: уметници, самостојни уметници, 
приватни установи, локални установи, други правни и физички лица што вршат дејност од областа на културата во 
согласност со Законот за култура. Во конкурсот се наведени приоритетите во одделни области во културата и како 
посебна област се активностите на здруженија во областа на културата. Изборот се врши според општи и посебни 
критериуми за финансирање на програмите и проектите, утврдени со посебен правилник.140 

Годишна програма на Министерството за култура

Согласно Годишната програма за остварување национален интерес во културата за 2012 година може да се забележи дека 
состојбата утврдена од страна на Советодавниот комитет на РКНМ, потврдена со резолуцијата на Советот на Европа, 
е веродостојна. Имено, бројот на поддржани активности од областа на културата на припадниците на помалубројните 
заедници е многу мал и несоодејствува со нивното учество во вкупното население на територија на РМ, ниту поделено 
по региони. Причината за вавката состојба секако треба да се бара пред се во органичениот буџет со кој располага ова 
министерство за остварување на програмата, во отсуството на поголема вклученост на припадниците на заедниците во 
процесот на одлучување, како и во скромните човечки и материјални капацитети на голем дел од културно-уметничките 
друштва и здруженија на граѓани, припадници на помалубројни заедници.

Соодветно, доколку се анализира овогодинешната програма од аспект на остварувањето на правото на афирмирање 
и негување на културниот идентитет на турската заедница, имајќи во предвид неколку критериуми: традиционалната 
застапеност и вековното битисување на оваа заедница на подрачјето на РМ, демографските податоци (Турците сочинуваат 
скоро 4% од вкупното население) и широката распространетост на оваа заедница на територијата на целата држава, ќе се 
заклучи дека поддршката е навистина скромна и недоволна. Во 2012 година, со поддршка на Министерсвото за култура се 
реализираат неколку проекти во поддршка на јакнењето на културната афирмација на турската заедница, и тоа:141

•	 Издавачка дејност и литература – 3 наслови на турски јазик (исто како и во текот на 2011 година, според 
податоците на Државниот завод за статистика).

•	 Продукција на национални установи – театри: НУ Турски Театар е поддржан со три самостојни претстави, една 
копродукција со Албански театар и неколку гостувања во РМ, како и учество на два фестивала вон државата.

137  supra note 68, чл.22 ст.1(5)
138  чл.32-а ст.2, Закон за заштита на културното наследство („Сл. весник на РМ“ бр.20/2004, 71/2004, 115/2007, 18/2011, 148/2011)
139  supra note 28
140  Правилник за критериумите за финансирање на програмите односно проектите по одделни дејности во културата 
      („Сл. весник на РМ“ бр. 70/2011)
141  Податоците се анализа на авторот на програмата објавена на: 
      http://kultura.gov.mk/images/stories/godisna%20programa%202012%20ministerstvo%20za%20kultura.pdf   
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•	 КУД „Бахар“ (оп. Валандово) – поддржани се активности во насока на негување и презентирање на 
фолклорот на турската заедница во РМ.

•	 НУ Музеј на Македонија – одбележување на денот Невруз преку истражување и визуелно регистрирање на 
обичаите – програма во насока на поддршка на мултикултурниот карактер на општеството и запознавање 
на другите со овие обичаи.

•	 Музеј Охрид – презентација на турски везови од музејската етнолошка збирка.
•	 предвидена е и поголема инвестиција – изградба на Турски театар.

Кога би се анализирале податоците за поддршката на другите помалубројни заедници, би се дошло до идентичен заклучок. 
Така, во делот на ромската култура се поддржува еден филмски фестивал, неколку културно-уметнички друштва во нивната 
работа и организација на фестивали и едно здружение на граѓани за организација на саем на ромската култура. Значајно е да 
се спомене дека во 2012 се поддржуваат и од 2-4 броја на списанија на култрни друштва на Власите, Бошњаците и Србите во 
РМ. Во таа насока потребно е Министерството за култура да размисли за преземеање на одредени афирмативни мерки, а со 
цел воспоставување еднакви услови за изразување, негување и афирмирање на културниот идентитет на сите заедници во РМ.

Позитивен пример 

Со одлука на Владата на РМ од мај 2012 година недвижна ствар (објект на 
театарот) од Министерството за култура му се дава без надомест на трајно 
користење на Националната установа Турски театар од Скопје. 
Оваа одлука треба да се гледа од аспект на оддржливоста на установата, 
а со самото тоа и остварување на непречено физичко постоење и 
функционирање на турскиот театар во Македонија.142

Доколку се погледне листата на мрежа на национални установи од областа на културата може да се заклучи дека од петте 
помалубројни заедници во државата, единствено застапена е турската заедница преку НУ Турски Театар, Скопје. Со ова 
реално се поставува прашање дали и колку во пракса се остварува законот во делот на обврската на Владата на РМ преку 
основање на национални установи да се грижи за унапредувањето и афирмирањето на културата на сите заедници.

Органи и механизми за поддршка

Со цел афирмирање, унапредување и објавување на културното творештво и наследство на припадниците на 
заедниците во РМ во состав на Министерството за култура функционира посебна Управа. Во рамките на делокругот 
на работата на Управата се вршат следниве функции:143

•	 стручно-административни работи за следење на негувањето и културниот идентитет на заедниците;
•	 следење на презентирањето и негувањето на културата на припадниците на заедниците;
•	 поттикнување и унапредување на меѓународната соработка за техничка помош, со соседните и европските 

земји, наменета за негување и унапредување на културниот идентитет на припадниците на заедниците.

Во Министерството за култура се основа Совет за култура како стручно и советодавно тело на министерот за култура. 
Членовите на Советот се именуваат од редот на истакнати уметници и стручни лица од областа на културата, со почитување 
на соодветната и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници. Министерот за култура може да 
основа и други стручни и советодавни тела и да именува надворешни соработници, при чие формирање во предвид мора 
да ја има соодветната и правичната застапеност на сите заедници.144 Улогата на овие тела и соработници се согледува во 
фактот што, по јавниот конкурс за проекти што се од национален интерес , му предлагаат на министерот за култура кои 
програми и проекти по одделни дејности треба да се содржат во Годишната програма, со што реализацијата на истите би 
била финансиски поддржана од Буџетот на РМ.145

Соодветно, имајќи во предвид дека финансирањето на културните активности во Република Македонија зависи од 
буџетски средства, може да се заклучи дека моќта на одлучување по прашањата за развивање на културата и уметноста 
142  Одлука на Влада на РМ, Бр. 41-3209/2, донесена на 29.05.2012
143  supra note 23
144  supra note 21, чл.11
145  supra note 21, чл.66
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во Македонија е сконцентрирана во Министерството за култура и кај самиот Министер кој одлучува за неговиот тим 
соработници.

Закључок:

Иако постојат неколку тела и механизами преку кои се гарантира 
обезбедувањето на ефективно учество на припадниците на заедниците 
при планирањето и носењето на одлуките од областа на културата, во пракса 
се чини дека не се спроведуваат целосно овие обврски, што резултира со 
несоодветна застапеност на помалубројните заедници во усвоените 
програми и проекти од национален интерес, кои се содржани 
во Годишната програма.

Препораки:  

1. Препораки до АОПЗ

•	 АОПЗ да се вклучи активно во поддршката на апликации од здруженија и КУД во насока на промоција и 
негување на културата и традицијата на помалубројните заедници.

•	 АОПЗ да предложи измени на Законот за унапредување и заштита на правата на припадниците на 
заедниците кои се помалку од 20% од населението во РМ, во насока на обезбедување на минимални 
загарантирани средства од Буџетот на РМ во фондот за остварување на посебни програми за спроведување 
и унапредување на правата на припадниците на заедниците.

2. Препораки до локалната самоуправа
•	 Единиците на локалната самоуправа секогаш да ги вклучуваат припадниците на заедниците кои 

традиционално или во значителен број ги населуваат териториите на општината, во одлучувањето и 
доделувањето на општински средства за поддршка на културни програми, настани и активности.

•	 Единиците на локалната самоуправа, во соработка со АОПЗ, да ги поттикнуваат и активно поддржат 
припадниците на помалубројните заедници кои преку нивните организации и здруженија развиваат 
програми и проекти во насока на негување на сопствениот културен идентитет и јакнење на толеранцијата 
и мултиетничноста во општината.

3. Препораки до државните власти на централно ниво
•	 Министерството за култура на РМ да осигура ефективно учество на припадниците на заедниците при 

планирањето и носењето на одлуките од областа на културата, особено при усвојувањето на програми и 
проекти од национален интерес содржани во Годишната програма.

•	 Да се воспостави посебна потпрограма за заедниците кои се помалку застапени во проектите од национален 
интерес на РМ – позитивна мерка во насока на јакнење на пристапот на здруженијата и организациите на 
овие заедници до буџетските средства.

4. Препораки до граѓанскиот сектор
•	 Редовно и континуирано следење на спроведувањето на годишната програма за проекти од национален 

интерес, анализа на вклученоста и финансиската поддршка на проектите на помалубројните заедници и 
доставување предлози и иницијативи до здруженијата, АОПЗ и Министерството за култура.

•	 Здруженијата на припадниците на немнозинските заедници активно да лобираат и аплицираат, во 
соработка со АОПЗ, во потрага по финансиски средства и фондови за спроведување на проекти и програми 
во насока на негување и унапредување на културниот идентитет.
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Ѓ. УПОТРЕБА НА СИМБОЛИ   

Државите треба да промовираат интеграција преку почитување на 
барањата и чувствителноста на малцинските и мнозинската група 
во врска со употребата и користењето на симболите во заедничкиот 
јавен простор.
.....
Таму каде што тоа е возможно, треба да се бараат можности за 
промовирање на сеопфатни и инклузивни симболи.146

146  supra note 5, Насока 50
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Според препораките на Високиот комесар за национални малцинства на ОБСЕ употребата во јавност на симболите 
поврзани со идентитетот од страна на приватни лица влегува во доменот на слободата на изразување и не смее да се 
забрани освен доколку за тоа не постојат легитимни и јасно дефинирано правни основи.

Високиот комесар за национални малцинства на ОБСЕ предупредува за начинот и обемот на користење на симболите 
– несоодветното користење може да доведе до тензии и меѓуетничко насилство. Тоа ќе се избегне само преку креирање 
на избалансирани и правични решенија со кои би се избегнале можните штетни последици и би се придонело кон  
прикажување на симболите како неопходни елементи на политиките за интергација.147

1. Правна рамка

Заради изразување на својот идентитет и особености, заедниците во РМ имаат право да употребуваат знаме кое тие го 
избрале и го употребуваат во јавниот, службениот  и приватниот живот на начин утврден со овој закон.148

Советот на единицата на локалната самоуправа носи одлука за употребата на знамето во јавниот и службениот живот, 
а во случаите кога во општината припадници на заедница се повеќе од 50% од населението, тогаш пред и во објектите 
на органите на единицата на локалната самоуправа се истакнати знамето на РМ  и знамето на таа заедница.  Во овие 
единици на локалната самоуправа доколку се истакне знамето на таа заедница, се истакнува и знамето на РМ при 
мултилатерални настани, натпревари и други собири, како и при прослави, свечености и други јавни културни, 
спортски и слични манифестации кои се од значење за единицата на локалната самоуправа.149

Припадниците на заедниците во РМ знамето преку кое го изразуваат својот идентитет и особеностите имаат право 
да го употребуваат   во приватниот живот и при одржувањето на културни, спортски и други приредби што ги 
организираат припадниците на заедниците во РМ.

Со закон се определува и начинот на истакнување на знамињата, а знамето на РМ секогаш кога се истакнува со други 
знамиња на заедниците, е со поголема димензија од една третина од другите знамиња.

Согласно домашната правна рамка, во РМ се празнуваат и неработни денови се150: 

•	 21 Декември - Ден на настава на турски јазик за припадниците на турската заедница; 
•	 27 Јануари - Свети Сава за припадниците на српската заедница; 
•	 8 Април - Меѓународен ден на Ромите за припадниците на ромската заедница; 
•	 23 Мај - Национален ден на Власите за припадниците на влашката заедница и 
•	 28 Септември - Меѓународен ден на Бошњаците за припадниците нa бошњачката заедница.

2. Спроведување на правото во пракса

Имајќи го предвид високиот праг на застапеност на општинско ниво кое го бара законот за употреба на знамињата на 
заедниците во јавниот и службениот живот (граѓани припадници на заедницата да се повеќе од 50% од населението во 
таа единица на локалната самоуправа), само во мал број на општини ова право е применливо во пракса. Соодветно, 
правото на употреба на знамето на заедниците, покрај Албанската заедница, може единствено да го искористат уште 
и припадниците на турската заедница во 2 општини - Пласница и Центар Жупа, како и припадниците на ромската 
заедница во општината Шуто Оризари.

За ова право да биде спроведено во пракса, потребно е Советот на единицата на локалната самоуправа да донесе 
одлука за употребата на знамето на заедницата во јавниот и службениот живот.

Припадниците на помалубројните заедници може знамето на заедницата да го употребуваат  во приватниот живот и 
при одржувањето на културни, спортски и други приредби што не се организирани од општинските или други власти, 
туку ги организираат и самите припадници на заедниците во РМ.

147  supra note 5
148  чл.2, Закон за употреба на знамињата на заедниците во јавниот и службениот живот („Сл. весник на РМ 
      бр.58/2005, 100/2011)
149  ibid., чл.5 и 6
150  чл.4, Закон за празниците во Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 21/1998, 18/2007)
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Согласно Одлуката на Уставниот суд на РМ од 2007 година, за Судот не бил спорен изборот знаме на друга држава 
да се користи како знаме на одредена заедница која не е мнозинство во РМ, се дотогаш до кога неговата употреба ќе 
значи само изразување припадност на одредена заедница (во функција на Амандманот VIII на Уставот).151

Закључок:

Законскиот праг за остварување на правото на користење на знамето во 
јавниот живот на единиците на локалната самоуправа е поставен високо 
и единствено во корист на најмногубројната малцинска заедница, а на штета 
на негово остварување од страна на припадниците на помалубројните 
заедници кои само во неколку општини го достигнуваат прагот од 50% 
од населението во таа единица.

Препораки: 

1. Препораки до локалната самоуправа
•	 Советот на општината да осигура дека остварувањето на правото е во согласност со законот и во насока на 

промовирање и почитување на идентитетот и припадноста кон таа заедница.

2. Препораки до државните власти на централно ниво
•	 Да се обезбедат начини и креираат законски можности припадниците на помалубројните заедници да го 

употребуваат знамето и други симболи на заедницата во јавниот живот, а во насока на искажување на 
припадноста на заедницата и заради одбележување на денот кој го празнуваат, а согласно законите на РМ.

3. Препораки до граѓанскиот сектор
•	 Користењето на симболите од страна на немнозинската заедница исклучиво како знак за припадност и 

лојалност кон таа заедница и во согласност со законот, да е во насока на јакнењето на интеграцијата во 
општеството и меѓусебната толеранција и разбирање.

151  Одлука на Уставниот суд на РМ, У.бр.133/2005 од 24.10.2007 година
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ГЛАВА III  
   МЕХАНИЗМИ ЗА ПРОМОЦИЈА 
   И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА 
   НА ЗАЕДНИЦИТЕ

A. Агенција за остварување на правата на заедниците (АОПЗ)
Со Законот за унапредување и заштита на правата на заедниците кои се помалку од 20% од населението во РМ, се 
востанови посебна Агенцијата за остварување на правата на заедниците. АОПЗ, која започна со работа при крајот 
на 2009 година, има надлежност, меѓудругото, да се грижи за степенот на реализација на правата помалубројните 
заедници и да врши надзор над спроведувањето на законите со кои се уредуваат нивните права.

Во рамки на своето работење АОПЗ се залага за целосно остварување и заштита на правата на припадниците на 
заедниците во областа на: 

•	 вработување согласно со принципот на соодветна и правична застапеност;
•	 употребата на јазик; 
•	 образование на мајчин јазик (основно, средно и високо); 
•	 промоција на културата и културното наследство на припадниците на заедниците;
•	 информирање на свој јазик преку електронските и печатените медиуми;
•	 поддршка во основање на здруженија на граѓани и фондации заради остварување на културните,   

образовните, уметничките и научните цели; 
•	 остварувањето на правото на употреба на свои симболи како и во други области во кои со закон  

се уредени правата на припадниците на заедниците.

Во состав на Агенцијата се востановува посебен фонд на финансиски средства за остварување на посебни програми 
за спроведување и унапредување на правата на припадниците на заедниците. Фондот користи и располага со средства 
од Буџетот на РМ, донации и други извори на финансирање наменети за остварување на програмите на Агенцијата и 
програмите за остварување на унапредувањето и заштитата на правата на припадниците на заедниците.152

Но, буџетот на АОПЗ е мал и не ги задоволува потребите, со што ова тело не може целосно и ефикасно да одговори 
на поставените обврски и цели. Како што нотира и извештајот на ЕК за прогресот на РМ за 2012, АОПЗ не била во 
можност да спроведе голем дел од своите задачи како резултат на ограничените финансиски ресурси.153 Буџетот за 
2012 година на АОПЗ изнесувал 6,145.000 МКД (околу 100.000 евра), а предлог буџетот за 2013 година, веќе влезен во 
собраниска процедура, дури предвидува и намалување на сумата, поточно за следната година е предвиден буџет од 
6.051.000 МКД. Иако законот и дозволува на АОПЗ да формира посебен фонд на финансиски средства за остварување 
на своите активности и поддршна на здруженија на граѓани, сепак буџетот за следната година е многу рестриктивен 
и воглавно предвидува средства наменети за плати и основни расходи, од што може да се заклучи дека АОПЗ ќе 
продолжи активно да бара и користи други извори на финансирање, вон редовните буџетски средства. Иако АОПЗ 
работи веќе 4 години, државата досега не и обезбедила средства кои согласно законот би се искористиле за поддршка 
на здруженија на граѓани припадници на помалубројните заедници, а во насока на афирмација и негување на нивните 
јазични и културни особености.

Б. Народен правобранител

Согласно Уставот и Законот за народен правобранител оваа институција ги штити уставните и законските права на 
граѓаните кога им се повредени од органите на државната управа и од други органи и организации што имаат јавни 
овластувања. Народниот правобранител посветува особено внимание за заштита на начелата на недискриминација и 
соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците во органите на државната власт, органите на единиците 
на локалната самоуправа и во јавните установи и служби.154

152    supra 3, чл.18
153    стр.20, Извештај за напредокот на РМ, Европска комисија, Брисел 10.10.2012, СЕЦ (2012)332
154    Амандман XI, ст.2 од Уставот на РМ, 2001 год.
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Поднесување претставка

Секое лице може да се пожали до Народниот правобранител преку поднесување на претставка, која не смее да биде 
анонимна и треба да  ги  содржи  околностите,  фактите  и  доказите врз кои се темели претставката. Секое  лице  може  да  
поднесе  претставка  до  Народниот  правобранител  кога  ќе  оцени дека му се повредени уставните и законските права од 
страна на органите на органите на државната власт, локалната самоуправа или други организации со јавни овластувања.

Претставката може да се поднесе усно или во писмена форма, таа нема строго пропишана форма, а целата постапка 
пред Народниот правобранител е бесплатна. Народниот правобранител е должен да ја почитува приватноста и 
тајноста на податоците кои се однесуваат на поднесителот.

Јазикот и писмото на кој е напишана претставката не претставува пречка за комуникација со народниот правобранител. 
Со народниот правобранител може да се комуницира на било кој јазик и писмо, а народниот правобранител во 
постапката по претставката одговара на македонски јазик и неговото писмо и на службениот јазик и писмо што го 
употребува странката.

Постапување на НП

Во рамките на својата надлежност, од посочениот орган или одговорното или раководното лице НП може да побара 
потребни објаснувања, информации и докази за наводите во претставката, да го повика службеното лице на разговор, 
како и да изврши непосреден увид во предметите и работите од надлежност на органите кон кои постапува.155 

Доколку НП констатира повреда на уставно и законски загарантираните права, тогаш може да даде препораки, 
предлози, мислења и укажувања за начинот на отстранување на констатираните повреди; да предложи повторно да се 
спроведе определена постапка согласно со законот; да покрене иницијатива за поведување на дисциплинска постапка 
против службено, односно одговорно лице, а во случаи на сериозно кршење на правата со елементи на сторено 
кривично дело има право да поднесе барање до надлежниот јавен обвинител за покренување на кривична постапка.156

В. Комитет за односи меѓу заедниците
Комитетот за односи меѓу заедниците своите овластувања ги црпи од амандман XII од Уставот на Република 
Македонија и од Законот за Комитетот за односи меѓу заедниците157. Во Комитетот седум члена се од редот на 
пратениците Македонци, седум члена од редот на пратениците Албанци, еден член од редот на пратениците Турци, 
еден член од редот на пратениците Власи, еден член од редот на пратениците Роми, еден член од редот на пратениците 
Срби и еден член од редот на пратениците Бошњаци.158

Комитетот работи на седници според утврден дневен ред,  ако на седницата присуствуваат две третини од вкупниот 
број на членови. Главна и основна надлежност на овој комитет е да го следи обезбедувањето на правата на 
припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Републиката утврдени со Уставот и закон, остварувањето на 
правото на употреба на јазикот и писмото на заедниците, како и остварувањето на правото на настава на јазикот на 
заедниците кои не се мнозинство во Републиката во областа на образованието, утврдено со Уставот и закон. И овој 
комитет, слично како и АОПЗ и Народниот правобранител, ја следи имплементацијата на принципот на соодветната 
и правичната застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во органите на државната власт и во другите 
јавни институции на сите нивоа.

Најзначајната улога на комитетот се согледува во неговата надлежност да донесува одлука за начинот на одлучување 
во Собранието при донесување на закони во случај на спор во врска со спроведување на постапката на гласање кои се 
однесуваат и особено ги засегаат: културата, употребата на јазиците и симболите, образованието и личните документи. 
Собранието спроведува постапка за гласање согласно со одлуката на Комитетот донесена по овие прашања.

Г. Комисии за односи меѓу заедниците на локално ниво
Овие комисии се формираат согласно обврската која произлегува од член 55 од Законот за локална самоуправа. Според 
овој закон, општините кои имаат повеќе од 20% население кое припаѓа на етничка заедница која не е мнозинство,  

155   член 24, Закон за Народниот правобранител („Сл. весник на РМ“,бр.60/2003, 114/2009)
156   ibid., член 32
157   објавен во „Сл. весник на РМ“ бр.150/2007
158   чл.3 ст.3, Закон за комитетот за односи меѓу заедниците („Сл. весник на РМ“ бр. 150/2007)
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се обврзани да формираат комисија за односи меѓу заедниците. Во општината каде е формирана комсиија, секоја 
етничка заедница која живее во општината,  треба да биде подеднакво застапена во оваа Комисија, со ист број на 
членови, со цел да се овозможи еднакво право на глас за сите заедници.Според оваа одредба, улогата на комисиите е 
да расправаат за прашања кои се значајни за меѓуетничките односи и да даваат препораки до општинскиот совет, кој пак е 
должен да ги разгледа мислењата и предлозите и да одлучи во врска со нив.

Согласно последниот попис на населението спроведен на територијата на РМ во 2002 година, оваа обврска за формирање 
комисии за односи помеѓу заеднциите на локално ниво е задолжителна за 20 општини и градот Скопје. Сепак, во пракса 
е утврдено пошироко прифаќање и екстензивно толкување на оваа одредба, па така Советите на некои општини, иако 
не се обврзани, имајќи го во предвид значењето на мандатот на оваа комисија и потребата од развивање на меѓусебното 
почитување и толеранција помеѓу заедниците во општината, се одлучиле да формираат вакви комисии.

Во пракса најголемиот дел од комисиите за односи меѓу заедниците се соочуваат со финансиски и структурни проблеми. 
Општините со нивниот статут можат да пропишат на кој начин ќе се изберат членовите. Статутот на општината треба да 
определи оптимален број на членови на комисијата за да се овозможи отворена и искрена дебата, овозможувајќи секоја 
заедница да номинира претставници со различни ставови.159

Целта на Комисијата е да обезбеди активно учество на немнозинските заедници во процесот на донесување на одлуки на 
општинско ниво, а во врска со прашања кои имаат етничка природа и се од значење за локалната заедница. Со формирање 
на оваа Комисија, општината овозможува форум преку кој ќе може да го слушне мислењето на помалите заедници кои не 
се соодветно претставени во Советот на општината, поточно истите имаат можност да ги престават проблемите во врска 
со остварувањето на правата кои им се загарантирани со Устав и закон. 

Д. Комисија за заштита од дискриминација

Нашиот Устав пропишува дека ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по основ 
на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба. Законот 
за спречување и заштита од дискриминација забранува секаква директна и индиректна дискриминација по основ на, 
меѓудругото, етничка припадност, јазик, боја на кожата, вера и друго.

Со погореспоменатиот закон се воспостави Комисијата за заштита од дискриминација како самостоен и независен орган 
кој постапува по претставки, дава мислење и препораки за конкретните случаи на дискриминација на подносителот на 
претставката му дава информации за неговите права и можности за покренување на судска или друга постапка за заштита, 
а за сторените повреди покренува иницијатива за поведување на постапка пред надлежните органи.160

Поднесување претставка до комисијата

Доколку некое лице смета дека претрпело дискриминација  од страна на некој државен орган, орган на единицата на 
локалната самоуправа, правни лица со јавни правни овластувања и правни и физички лица, тогаш истото може да поднесе 
претставка до комисијата.

Лицето жртва на дискриминација по некој од основите утврдени во законот има право да поднесе претставка писмено 
или усно на записник, притоа целата постапка е бесплатна, со тоа што претставката може да се поднесе најдоцна во рок од 
три месеци од денот кога била сторена повредата или најдоцна една година од дознавањето за актот на дискриминација. Со 
претставката лицето ги поднесува доказите и фактите со кои располага, а кои ќе и помогнат на комисијата при натамошното 
постапување.161

Комисијата дава мислење за наводната дискриминација во рок од 90 дена од денот на поднесувањето на претставката.162 
Доколу се утврди дискриминација со мислењето, тогаш Комисијата препорачува начин на отстранување на повредите 
на правото. Лицето на кое препораката е упатена, е должно да постапи по препораката и да ја отстрани повредата на 
правото во рок од 30 дена од денот на приемот на препораката, како и за тоа да ја извести Комисијата. Ако лицето на 
кое препораката е упатена не постапи по препораката, односно не ја отстрани повредата на правото, Комисијата може да 
покрене иницијатива за поведување на постапка пред надлежен орган за утврдување на неговата одговорност.                 

159  стр.11, Комисии за односи меѓу заедниците, Воспоставување, мандат и постоечки искуства 
     (Здружение “Институт за развој на заедницата “-Тетово, 2007)
160  член 24, Закон за спречување и заштита од дискриминација („Сл. весник на РМ“, бр.50/2010)
161  ibid., чл.25
162  ibid., чл.28
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Граѓаните припадници на помалубројните заедници во РМ сочинуваат околу 10% од вкупниот број граѓани во 
државата, или околу 200,000 лица, територијално распоредени и населени во најголемиот дел од општините во 
државата. 

Степенот на остварување на правата на припадниците на помалубројните заедници е на многу пониско ниво во 
однос на правата кои и се загарантирани и во пракса ги ужива најголемата немнозинска заедница во РМ. Ваквиот 
низок степен на реализација на правата особено се забележува во делот на користењето на јазикот на заедниците, 
пишаните медиуми, културната дејност и негување на културниот идентитиет, а кај користењето на симболите 
тоа е речиси невозможно.

Неминовно се поставува прашањето дали подеднакво и со овозможување на исти предуслови се пристапи кон 
најголемата немнозинска заедница и кон останатите помалубројни заедници при спроведувањето на обврските 
кои произлегоа од ОРД. Правната рамка во РМ во моментов обезбедува троен пристап (трослојност) при 
утврдувањето на правата на граѓаните (припадници на заедниците) и обврските кои произлегуваат за органите 
на државната власт и единиците на локалната самоуправа, во зависност од тоа дали станува збор за мнозинската 
заедница (македонскиот народ), најголемата немнозинска заедница (припадниците на албанскиот народ) или 
помалубројните немнозински заедници (припадниците на турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, 
ромскиот народ, бошњачкиот народ и други). 

Степенот на остварувањето на правата на припадниците на немнозинските заедници во најголема мера зависи од 
нивната бројност (на територијата на РМ и поединечно по општини), од нивната застапеност и традиционалното 
населување на определени територии, од нивната ефективна вклученост во процесите на носење одлуки и 
креирање политики, како и од овозможувањето соодветни и неопходни предуслови од страна на државата. 
Соодветно, доколку една заедница е застапена со 2,5% од целокупното население во РМ, доколку не постојат 
активни мерки за поддршка и развој на неопходните предуслови, доколку таа заедница не е сконцентрирана 
на определени територии, туку населува разни крашита на РМ и доколку постојат неповолни социо-економски 
услови и низок степен на вклученост во процесот на носење одлуки, во тој случај правата загарантирани со 
меѓународните договори, Уставот на РМ и законските прописи во најголем дел ќе останат само „слово на хратија“, 
а припадниците на заедницата нема да можат ефективно да ги остварат.

Државата мора да превземе низа афирмативни мерки и создаде неопходни предуслови во насока на зголемување 
на степенот на реализација на правата на припадниците на помалубројните заедници. Остварувањето на 
правата на граѓаните, припадници на заедниците во РМ, е неопходен предуслов за нивна целосна интеграција 
во општествените текови, за развивање на толеранцијата и разноликоста преку почитувањето на идентитетот, 
културните и јазичните особености. Во таа насока, Владата на РМ е должна да ги осигура и да ги обезбеди на 
АОПЗ неопходните материјални и човечки предуслови со цел редовно, континуирано и непречено изготвување 
анализи за остварувањето на правата на припадниците на помалубројните заедници и предлози за подобрување 
на состојбите.

Само во оние случаи кога припадниците на заедниците се слободни да го користат мајчиниот јазик, кога можат 
слободно да се само-организираат заради негување на своите традиции и култура, кога ќе бидат создадени 
предуслови активно да земат учество во политичкиот, економскиот и културниот живот на државата, кога ќе 
бидат соодветно застапени во администрација во насока на зголемување на нивото на квалитетот на услугите, 
само тогаш таа држава ќе претставува вистинско демократско и плуралистичко општество кое може да 
просперира и придонесе кон развојот на висок степен на толеранција и разбирање.
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весник на РМ“ бр.66/2004, 55/2007, 145/2010, 136/2011)
18. Закон за општата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр.38/2005, 110/2008 и 51/2011)
19. Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр.103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 

42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012)
20. Законот за парничната постапка („Службен весник на РМ“ бр.79/2005, 110/2008, 83/2009, 116/2010)
21. Закон за патните исправи („Службен весник на РМ“ бр.67/1992, 20/2003, 46/2004, 19/2007, 84/2008, 51/2011, 

135/2011)
22. Закон за празниците во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 21/1998, 18/2007)
23. Закон за работните односи („Службен весник на РМ“ бр.106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 

52/2010, 124/2010, 47/2011,11/2012, 39/2012)
24. Закон за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр.100/2005, 19/2007, 115/2007, 8/2008, 103/2008, 

152/2008, 6/2010, 51/2010, 145/2010, 97/2011,13/2012)
25. Закон за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на РМ“, бр.50/2010)
26. Закон за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/1995, 24/1996,  34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 

40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 
156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012)

27. Закон за судска служба („Службен весник на РМ“ бр.98/2008, 161/2008, 6/2009, 150/2010)
28. Закон за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006, 62/2006, 35/2008, 150/20120)
29. Закон за трговските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 

24/2011)
30. Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од 

населението во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.92/2008)
31. Закон за употреба на знамињата на заедниците во јавниот и службениот живот („Службен весник на РМ 

бр.58/2005, 100/2011)
32. Закон за употреба на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и во единиците 

на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 101/2008)
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33. Закон за учебници за основно и средно образование („Службен весник на РМ“ бр. 98/2008, 99/2009, 83/2010, 
36/2011, 135/2011, 46/2012)

34. Законот за филмскиот фонд („Службен весник на РМ“ бр.70/2006, 92/2008, 36/2011, 136/2011, 136/2012)
35. Деловник на Народниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр.120/2011)
36. Одлука Бр.07-879/1 од 15.07.2009, Совет на општина Гостивар
37. Одлука Бр. 07- 5027/15, Совет на општина Куманово, објавена во „Службен гласник“ на општина Куманово, 

06.05.2012
38. Одлука на Влада на РМ, Бр. 41-3209/2, донесена на 29.05.2012
39. Одлука на Уставниот суд на РМ, У.бр.133/2005 од 24.10.2007 година
40. Правилник за материјалот, бојата, формата и димензијата на таблата со името на улица, плоштад, мост и на 

друг инфраструктурен објект, табличките со нумерираните броеви на објектите, како и големината и бојата на 
буквите и броевите (Министерство за транспорт и врски на РМ, 19.05.2008)

41. Правилник за примена на одредбите поврзани со заштитата и негувањето на културниот идентитет (Совет за 
радиодифузна дејност, 17 октомври 2006 година)

42. Правилник за критериумите за финансирање на програмите односно проектите по одделни дејности во 
културата (Министерство за култура на РМ)

43. Програма на Владата на Република Македонија за развој на дејноста за заштита на децата за 2012 година 
(„Службен весник на РМ“ бр.08/2012)

44. Решение за донесување на основите на програмата за воспитно-образовната работа со деца од предучилишна возраст 
во јавните детски градинки, Министерство за труд и социјална политика („Службен весник на РМ“ бр.125/2007)

45. Статут на општина Долнени
46. Совет за радиодифузија, Одлука Бр. 07-2035/1 од 26.06.2008 година
47. Совет за радиодифузија, Одлука Бр. 07-2035/1 од 26.06.2008 година
48. Совет за радиодифузија, Одлука Бр. 08-631/1

Користени меѓународно-правни документи, извештаи и странска литература:

49. Рамковна конвенција за заштита на националните малцинства, Совет на Европа, 1995
50. Љубљански Насоки за интеграција во општеството, Висок комесар за национални малцинства, ОБСЕ, 2012 

OSCE HCNM
51. Хашки препораки во врска со образовните права на националните малцинства, Висок комесар за национални 

малцинства, ОБСЕ, 1996
52. Препораки од Лунд во врска со ефективното учество на националните малцинства во јавниот живот, Висок 

комесар за национални малцинства, ОБСЕ, 1999
53. Насоки за употреба на малцинските јазици на радио и телевизија, ОБСЕ, Канцеларија на Високиот комесар за 

национални малцинства, окотмври 2003
54. Трет извештај на Владата на Република Македонија по Рамковна Конвенција за заштита на националните 

малцинства на Советот на Европа
55. Resolution CM/ResCMN(2012)13 on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National 

Minorities by “the former Yugoslav Republic of Macedonia”
56. Извештај за „поранешната Југословенска Република Македонија“ (четврт круг на мониторинг), Европска 

комисија против расизам и нетолеранција (CRI (2010)19)
57. Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM), Third Opinion 

on “the former Yugoslav Republic of Macedonia” adopted on 30 March 2011, ACFC/OP/III(2011)001
58. Protection of minorities in the wider Europe, ed. Weller M., Blacklock D. and Nobbs K, The (Palgrave Macmillan 2008)

Други користени извори (документи, изданија, анализи):

59. Државен завод за статистика на Република Македонија: Попис на населението, домаќинствата и становите во 
Република Македонија, 2002

60. Државен Завод за статистика на Република Македонија: Статистички годишник на Република Македонија 2012
61. Извештај за следењето на примената на начелото на соодветна и правична застапеност за 2011 година, Народен 

правобранител на РМ
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62. Комисии за односи меѓу заедниците, Воспоставување, мандат и постоечки искуства (Здружение “Институт за 
развој на заедницата “-Тетово, 2007)

63. Концепција за деветгодишно основно воспитание и образование, Министерство за образование и наука, Биро за 
развој на образованието (февруари 2007, Скопје)

64. Кон толерантни општини – извештај од набљудување на локалната администрација јануари 2008-јуни 2009, 
Фондација Институт отворено општество - Македонија

65. Охридски рамковен договор: студии на случај / [уредник Сашо Клековски] - Скопје: Македонски центар за 
меѓународна соработка, 2011

66. Состојбата со медиумите на јазиците на заедниците во Република Македонија, Македонски институт за медуми 
(МИМ), 2011

67. Чекори кон интегрирано образование во образовниот систем во Република Македонија, стратегија изготвена од 
Министерството за образование и наука на РМ
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