
1

Спрово ђење 
права 
заједница 
праксе, механизми и заштита 



2

Публикација: Спровођење права заједница – праксе, механизми и заштита

Одговорно лице: Зехра Тактак

Аутор: Донче Бошковски

Превод: др Александар Стојчев 

Дизајн, уређење и штампа:  Скенпоинт, Скопље

Тираж: 250 примерака

CIP – Каталогизација у публикацији
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопље
 

БОШКОВСКИ, Донче
Спровођење права заједница - праксе, механизми и заштита / Донче Бошковски   
Скопље, ОЕБС, 2012. - 61 стр. 

Библиографија: стр. 

ISBN ____________________________

Подржано од:

Садржај овог издања не одражавa увек погледе или ставове Мисије ОЕБС-а у Скопљу.



3

САДРЖАЈ:

Предговор ........................................................................................................................................................  5

Увод ................................................................................................................................................................. 6

ГЛАВА I – Новине уведене Охридским оквирним споразумом и њихов значај ......................... 8                      

ГЛАВА II – Права заједница и степен њиховог остваривања .............................................................. 10

    А. Право на рад – одговарајућа и правична заступљеност у органима 
                         јавне администрације............................................................................................................ 10
  
  Б. Право на образовање ............................................................................................................ 15
  
  В. Право на употребу матерњег језика .................................................................................. 25
  
   Г.  Право на информисање на матерњем језику кроз штампане и електронске медије .....33 
                   
   Д. Право на учешће у културном животу ............................................................................40           

   Ђ. Употреба симбола .................................................................................................................. 45
 

ГЛАВА III - Механизми промоције и заштите права заједница .......................................................48
    
   A.  Агенција за остваривање права заједница (АОПЗ) ....................................................... 48

   Б. Народни правобранилац .....................................................................................................48

   В. Комитет за односе међу заједницама ................................................................................... 49

   Г. Комисије за односе међу заједницама на локалном нивоу ............................................. 49

   Д. Комисија за заштиту од дискриминације ...................................................................... 50

Закључна сагледавања ................................................................................................................................. 53
 



4

Акроними

АОПЗ Агенција за остваривање права заједница
ДЗС Државни завод за статистику
ЕК Европска комисија
ЕКРН Европска комисија против расизма и нетолеранцијe
ЕУ Европска унија
ЗЈЛС Заједница јединица локалне самоуправе
КУД Културно уметничко друштво
МОН Министарство образовања и науке
МРТ Македонска радио телевизија
НВО Невладина организација
НП Народни правобранилац
НУ Национална установа
ОЕБС Организација за европску безбедност и сарадњу
УН Уједињене нације
ООС Охридски оквирни споразум
ОКНМ Оквирна конвенција о заштити националних мањина
РМ Република Македонија
СЕ Савет Европе
СРД Савет за радиодифузију



5

ПРЕДГОВОР

Поштовани,

   Овај приручник је направљен ради промовисања права при-
падника малобројнијих заједница у Републици Македонији као и 
степена њихове реализације. Намењен је у првом реду грађанима, 
припадницима заједница, грађанским организацијама, државним 
институцијама, Већима општина, Комисијама за односе међу зајед-
ни цама као и свимa онима који желе да науче нешто више из ове 
области.
  
     Агенција за остваривање права заједница као институција чији 
је мандат да брине о заштити, остваривању и унапређивању пра-
ва малобројнијих заједница, изашла је у сусрет захтевима за јед-
ница са издавањем једне овакве публикације у којој су прикуп ље-
ни најважнији закони, садашње стање у вези са њиховом импле-
ментацијом као и препоруке за лакше савладавање изазова са који-
ма се суочавају ове заједнице у Републици Македонији.
  
    Надамо се да ће ова публикација подстаћи заједнице на нове 
иницијативе, пројектна решења, даља истраживања у овој области 
као и едукацију шире јавности о улози припадника заједница у 
изградњи демократских процеса у Републици Македонији.
  
      Велика захвалност Мисији ОЕБС-а у Скопљу која је финан сијски 
подржала израду и издавање ове публикације.

Весна Бабић – Петровски
Директор Агенције за остваривање права заједница
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УВОД

У току последње три деценије у Европи се нашироко дискутује о процесу и механизмима промоције и 
заштите права мањинских група, што је допринело развијању једног ширег спектра политичких залагања, 
легислативних решења и иницијатива. Све то може да се примети преко низа разноликих, али истовремено 
идентичних мера, као што су ратификација Оквирне конвенције о националним мањинама Савета Европе, 
доношење анти-дискриминаторских законских решења, програма за интеграцију Рома у друштвени живот, 
успостављање владиних тела за промоцију мањинских права и слично.

Свака од ових држава, чланица или претендената на чланство у Европску унију, суочава се са истим проблемом 
– како да у пракси спроведе преузете међународно-правне обавезе у сфери етничких права и да на тај начин 
успостави равнотежу између реалних и практичних захтева припадника мањина и капацитета домаћих 
механизама и институција за њихову примену и остваривање.

Иако је дуго времена у оквиру Уједињених нација преовладавао став да питање успешне заштите мањинских 
група може да се покрије корпусом људских права загарантованих постојећим инструментима, коначно су 
1992. године УН усвојиле декларацију о правима припадника етничких, верских и језичких мањина. И поред 
разлика при утврђивању универзално прихватљиве дефиниције термина „мањина“, већи део карактеристика 
мањина је адекватно идентификован и у пракси се одговарајуће аплицира у многим ситуацијама. Најчешће 
коришћено објашњење мањине у одређеној држави може да се сумира као недоминантна група индивидуа које 
деле одређене етничке, религиозне или језичке карактеристике које се разликују од оних већинске популације.

Доношењем Декларације УН, све више се јача свест између држава о промоцији и заштити права мањина и 
потреби за посебном пажњом и признавањем њиховог постојања, као и повећани напори да се гарантује и 
реализује њихово право на недискриминацију и једнакост. Све то може да се оствари само преко промоције 
мултикултурног васпитно-образовног процеса, на државном и локалном нивоу, као и преко потпуног и 
ефективног укључивања мањина у свим аспектима јавног живота.

Савет Европе, као регионално тело, отишло је корак напред у промоцији и заштити мањинских права 
усвајањем Оквирне конвенције о заштити националних мањина (ОКНМ). И у овој конвенцији, ратификованој 
од Републике Македоније 1997. године, поред одсуства јасне и опште дефиниције термина „национална 
мањина“, ипак може да се идентификује неколико елемената дефиниције у другим одредбама ОКНМ-а. Тако, 
Преамбула и члан 6. конвенције говоре о етничким, културним, језичким и верским идентитетима, из чега 
се може закључити да исти представљају кључне критеријуме које треба узети у обзир при дефинисању и 
утврђивању националних мањина у држави.1

1  Стр. 48, ed. Weller M., Blacklock D. and Nobbs K, The protection of minorities in the wider Europe (Palgrave Macmillan 2008).
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Узимајући у обзир улогу Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) у промоцији и развоју 
демократских вредности у земљама централне и источне Европе, значајно је споменути и усвајање 
Копенхашког документа из 1990. године који садржи детаљне стандарде у делу заштите мањина. Иако није 
правно обавезујући, овај документ представља основу за даљи развој дискусије о мањинским правима у 
Европи. Још важнији корак који је предузела ова организација је успостављање позиције Високог комесара за 
националне мањине као посебан инструмент у саставу ОЕБС-а.

Ова публикација прави приказ права малобројнијих2 етничких заједница (са популацијом испод 20% 
становништва у РМ) и степена њихове реализације преко институционализованих механизама за њихово 
практично и конкретно имплементирање, као и могућих механизама њихове промоције и заштите. У РМ 
посебним законом се уређује поступак праћења остваривања, унапређења и заштите права припадника 
заједница са мање од 20% становништва, као и надзор спровођења одредби закона којима су утврђена та права.3

Сходно званичним подацима са последњег пописа становништва спроведеног 2002. године, поред две највеће 
заједнице – Македонаца и Албанаца, још 5 мањих заједница чине приближно 10% укупног становништва, и 
то: Турци - 3,85% (или 77.959 становника), Роми – 2,66% (или 53.879 становника4), Срби – 1,78% (или 35.939 
становника), Бошњаци – 0,84% (или 17.018 становника) и Власи – 0,48% (или 9.695 становника). Остали (око 
21.000 становника), који нису уставно заштићена категорија, грађани су РМ који су припадници хрватског, 
црногорског, словеначког, бугарског народа и других, чије остваривање права није у фокусу овог истраживања.

У том смеру, главни фокус публикације је начин и степен остваривања права припадника заједница којих је 
мање од 20% становништва у РМ, утврђених Законом о унапређивању и заштити права заједница, другим 
законима, као и права загарантованих у складу са ратификованим међународно-правним инструментима.

2   Термин „малобројнија заједница“ за потребе ове публикације означава заједнице које су заступљене са мање од 20% укупног 
    становништва у РМ.
3   Закон о унапређивању и заштити права припадника заједница којих је мање од 20% становништва у РМ 
    („Службени лист РМ“ бр.92/2008).
4   Велики број званичних података и извештаја домаћих и међународних организација говори да је број Рома у Републици 
    Македонији већи од овде приказане бројке сходно подацима из званичног пописа становништва. Ова чињеница се везује са 
    стањем у складу са којим велики број Рома нема извађену личну документацију, нити се води у матичним државним евиденцијама.
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ГЛАВА I    
   НОВИНЕ УВЕДЕНЕ ОХРИДСКИМ 
   ОКВИРНИМ СПОРАЗУМОМ 
   И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ

Охридским оквирним споразумом (ООС), потписаним у августу 2001. године, циља се ка промоцији мирног и 
хармоничног развоја грађанског друштва, при том поштујући етнички идентитет и интересе свих грађана РМ.

Мултиетнички карактер македонског друштва мора да се сачува и да нађе свој одраз у јавном животу. Развој 
локалне самоуправе је од суштинског значаја за подстицање грађана на учешће у демократском животу и 
унапређивање поштовања идентитета заједница.

Према многима, ООС је отворио врата ка стабилности и безбедности, чиме је започело обележавање пута ка 
ЕУ и НАТО интеграцији. Споразум је са собом донео и нове могућности, перспективе и наду. 

Ипак и даље ће се полемисати по питању да ли и колико ООС успева да успостави и промовише мултиетнички 
и мултикултурни концепт у Републици Македонији. Свакако, један део заговарача несебично подржава и даље 
ће тражити проширивање обавеза које треба испунити, други ће настојати да доведу спровођење споразума 
у завршну фазу сматрајући да је исти већ успешно спроведен, док ће га трећи и даље гледати као алатку којом 
су успостављене многе могућности и права, међутим њихова малобројност им не дозвољава да виде деловање 
у реалности.

Објективно гледано, оцењујући стање пре 2001. године и данас, десетогодишње спровођење  ООС-а омогућило 
је одређени развој демократских процеса, оснажило интерну кохезију македонског друштва и постало значајни 
стуб развоја мултиетничности и продубљивања односа међу заједницама у РМ.

Новине ООС-а, који је састављен од неколико посебних делова, виде се првенствено преко омогућавања 
развоја децентрализоване власти, установљавања принципа недискриминације и правичне заступљености, 
осмишљавања посебних скупштинских процедура у смеру заштите од мајоризације, развоја образовног 
процеса на матерњем језику, проширења употребе језика на централном и локалном нивоу, као и омогућавања 
слободног и несметаног изражавања идентитета.

Права грађана која припадају невећинским заједницама, по усвајању уставних амандмана 2001. године су 
следећа:

Амандман IV и VIII – Замењује се термин „националности” са термином „заједнице” чиме се надграђује статус 
етничких Албанаца, Турака, Влаха, Рома и других „националности” у „заједнице”. Српска и бошњачка заједница 
добијају статус уставно заштићене категорије њиховим уношењем у Преамбулу, као и у друге амандмане који 
произлазе из ООС-а.

Амандман V – утврђује се да је македонски језик са његовим ћириличним писмом службени језик на целој 
територији РМ као и у међународним односима. Истовремено, овај амандман прописује да је други језик којим 
говори најмање 20% грађана у РМ, исто тако, службени језик, а уједно озваничава и употребу других језика у 
јединицама локалних самоуправа, који користи најмање 20% грађана у тој самоуправи.

Амандман VI – промовише начело одговарајуће и правичне заступљености заједница у органима државне 
власти и другим јавним интитуцијама на свим нивоима, као темељну вредност уставног поретка РМ. Ово је 
један од основних и најважнијих принципа споразума који има циљ да обезбеди равноправност етничких 
заједница у јавном животу и побољшање квалитета јавних услуга припадницима заједница.
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Амандман X – уводи такозвану „Бадинтерову већину” (двоструку већину) за законе који директно задиру у 
културу, употребу језика, образовање, лична документа и употребу симбола. За доношење оваквих закона, 
Скупштина одлучује већином гласова присутних посланика, при чему мора да постоји већина гласова 
присутних посланика који припадају заједницама које нису већина.

Амандман XII – Комитет за односе између заједница са основном надлежношћу да разматра питања односа 
између заједница у РМ и даје мишљења и предлоге за њихово решавање. Чланови се бирају из реда посланика, 
а у овом комитету подједнаки број чланова имају Македонци и Албанци, док осталих пет заједница (Турци, 
Власи, Роми, Срби и Бошњаци) имају по једног представника.

Амандман XVI – Овај амандман је врло важан за малобројније заједнице у РМ и односи се на увођење гласања 
двоструком већином за Закон о локалној самоуправи, Законе о локалном финансирању, локалним изборима, 
општинским границама и граду Скопљу.

Амандман XVII – промовише начело ефективног учешћа заједница у процесима доношења одлука. У 
јединицама локалне самоуправе грађани непосредно и преко представника учествују у одлучивању о питањима 
локалног значаја, а посебно у областима јавних служби, урбанизма и руралног планирања, заштите околине, 
локалног економског развоја, локалног финансирања, комуналних делатности, културе, спорта, социјалне и 
дечје заштите и образовања.

Амандман XVIII – Овим амандманом се установљава принцип двоструке већине за доношење одлуке о 
приступању измени Устава, измени Преамбуле, чланова Устава о локалној самоуправи и било које одредбе 
која се односи на права припадника заједница. За ове измене поред двотрећинске већине гласова укупног броја 
посланика биће потребна и већина гласова укупног броја посланика који припадају заједницама које нису 
већинске у Републици Македонији.
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ГЛАВА II

    ПРАВА ЗАЈЕДНИЦА 
     `       И СТЕПЕН  ЊИХОВОГ 
              ОСТВАРИВАЊА 

А.  ПРАВО НА РАД – ОДГОВАРАЈУЋА И ПРАВИЧНА ЗАСТУПЉЕНОСТ 
      У ОРГАНИМА ЈАВНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
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Јавна администрација и државна служба треба да буду разнолики у 
структурама и механизмима њиховог рада, преко запошљавања и 
оспособљавања за рад лица која припадају мањинским групама у друштву.

Они, исто тако, треба да развијају могућности за разноврсност садржаја 
у свом раду.5

Обавеза државе је, као што то више или мање спроводи РМ протеклих десет година, да осмисли начине за 
укључивање и запошљавање припадника малобројнијих заједница у јавни сектор. Сходно Љубљанским 
смерницама6 посебну пажњу треба посветити запошљавању у оним јавним секторима и делатностима које 
су од суштинског значаја за остваривање права загарантованих међународним уговорима и Уставом, а то 
су судство, социјална заштита, здравствена заштита и образовне институције. Учешће особа која припадају 
националним мањинама у јавној администрацији исто тако може да помогне да иста боље одговори потребама 
националних мањина.7

Начело одговарајуће и правичне заступљености било је од централног значаја за време преговора о ООС-у, 
узимајући у обзир ниски ниво заступљености и учешћа припадника заједница у јавној администрацији и 
органима државне власти.  

1. Правни оквир

Устав РМ

Амандманом VI установљава се начело одговарајуће и правичне заступљености грађана који припадају свим 
заједницама у органима државне власти и другим јавним институцијама на свим нивоима.8

Уставом се директно гарантује спровођење овог начела у судском систему. При избору судија, судија 
поротника и председника судова очуваће се одговарајућа и правична заступљеност грађана који припадају 
свим заједницама. При избору јавних тужилаца очуваће се одговарајућа и правична заступљеност грађана 
који припадају свим заједницама.9

Законски оквир

Питање одговарајуће и правичне заступљености припадника заједница решено је низом закона и подзаконских 
аката који регулишу разне сфере друштвеног живота у РМ.10 

У области правосуђа начело одговарајуће и правичне заступљености налази своју примену при избору судија 
и судија-поротника,11 при избору јавних тужилаца,12 при запошљавању јавнотужилачке стручне службе13 
и при запошљавању у судској служби14. При конституисању органа и тела Академије за судије и тужиоце, 
избору чланова комисија, као и при селекцији кандидата за пријем на почетну обуку у Академији обезбеђује се 
одговарајућа правична заступљеност свих грађана.

При запошљавању државних и јавних службеника спроводи се транспарентни поступак, на основу критеријума 
стручности и компетентности, начело једнаких услова и једнаких права и примена начела одговарајуће и 

5       Смерница 26, Ljubljana Guidelines on Integration of Diverse Societies.
6    Документ Високог комесара за националне мањине при ОЕБС-у.
7     Стр.120, ACFC/31DOC(2008)001.
8    Амандман VI, Устав РМ, 2001.
9    Амандман XXIX и Амандман XXX, Устав РМ.
10   Приложена листа није свеобухватна, већ служи само као пример приказивања укључивања начела одговарајуће 
     и правичне заступљености у домаћем законодавству.
11   Чл. 43. ст. 2. Закона о судовима („Сл. лист РМ“ бр. 58/2006, 62/2006, 35/2008, 150/20120).
12   Чл. 43. ст. 2. Закона о јавном тужилаштву („Сл. лист РМ“ бр. 150/2007, 111/2008).
13   Ibid.,чл. 76. ст. 5.
14   Чл. 6. Закона о судској служби („Сл. лист РМ“ бр. 98/2008, 161/2008, 6/2009, 150/2010).
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правичне заступљености припадника заједница.15,16 При запошљавању у јавну установу, јавно предузеће и 
орган јединице локалне самоуправе примењује се начело одговарајуће правичне заступљености.17,18

Ово начело се примењује и при избору стручних сарадника, васпитача и другог ненаставног кадра у основном 
образовању19 и у јавним средњим школама.20 И у области културе примењује се начело правичне и одговарајуће 
заступљености, па тако министар културе може да оснује тела, односно да именује спољне сараднике узимајући 
у обзир одговарајућу и правичну заступљеност свих заједница,21 а уједно и чланови Управног одбора Филмског 
Фонда именују се сходно одговарајућем принципу.22

2. Спровођење начела у пракси

У смеру олакшања испуњавања обавезе органа државне службе за припремање годишњих планова о правичној 
и одговарајућој заступљености заједница на основу Закона о државним службеницима, Министарство 
информатичког друштва и администрације је 2011. године израдило и донело Правилник о садржају годишњег 
плана о одговарајућој и правичној заступљености заједница.

Правилник прописује да сваки годишњи план треба да садржи податке о: броју и проценту заступљености, 
између осталих, и припадника заједница Турака, Рома, Влаха, Срба, Бошњака у укупном броју запослених 
у органу, као и да прикаже ефекте претходно предузетих и реализованих мера, предвиђених у претходном 
годишњем плану, укључујући податке о активностима повезаним са запошљавањем из последње године уз 
податак о етничкој припадности кандидата са листа селекције и селектираних кандидата. Годишњи план треба 
да разрађује мере стручног оспособљавања и усавршавања повезане са имплементацијом начела одговарајуће 
и правичне заступљености припадника заједница у органима предвиђених у складу са Законом о државним 
службеницима, као и фискалне импликације за реализацију активности предвиђених планом. Овакви планови 
представљају практичну и мерљиву алатку са циљем побољшања одговарајуће и правичне заступљености 
припадника заједница.

Последњи доступни владини документи23 и планови запошљавања невећинских заједница односе се на период од 
2004. године до септембра 2008. године.24 Пракса показује да ово начело и до краја 2011. године није било 
потпуно спроведено у делу повећања заступљености пет малобројнијих заједница у државним органима и 
органима јединица локалне самоуправе. Према Народном правобраниоцу25 примећује се напредак при 
спровођењу начела одговарајуће и правичне заступљености у РМ. Адекватно, заступљеност припадника 
заједница у органима државне власти и у јединицама локалне самоуправе расте – 2011. године стање је било 
следеће: Турци – 1,7%, Роми – 1,3%, Срби – 1,6%, Власи – 0,7% и Бошњаци – 0,4%. Стање са заступљеношћу Турака, 
Рома и Бошњака значајно заостаје у поређењу са њиховим процентуалним учешћем у укупном становништву 
државе, за разлику од заступљености Влаха и Срба у органима државне управе, која је на прилично високом 
нивоу и кореспондује са нумеричким учешћем њихових заједница у укупном становништву у РМ. Иако су ове 
две заједнице у бољем положају од осталих малобројнијих заједница, још увек није у потпуности остварен принцип 
одговарајуће и правичне заступљености.

15   Чл. 12. Закона о државним службеницима („Сл. лист 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. Закона о јавним службеницима („Сл. лист РМ“, бр. 52/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012).
17   Чл.22. Закона о радним односима („Сл. лист 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 Закона о буџетима РМ („Сл. лист РМ“ бр. 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011).
19   Чл. 82. Закона о основном образовању („Сл. лист РМ“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 
      6/2012, 100/2012).
20   Чл. 60. Закона о средњем образовању („Сл. лист 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. Закона о култури („Сл. лист 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. Закона о филмском фонду („Сл. лист РМ“ бр.70/2006, 92/2008, 36/2011, 136/2011, 136/2012).
23   Стр. 11, Трећи извештај Владе РМ по ОКНМ-у Савета Европе (ACFC/SR/III(2010)002).
24   Према тим подацима од укупно 774 лица припадника заједница који нису већина у РМ само 45 запослених су били 
     припадници три од пет мањих етничких заједница,  и то: 24 су Турци (3,1%), 13 Роми (1,6%) и 5 Бошњаци (0,6%).
25   Извештај о праћењу примене начела одговарајуће и правичне заступљености за 2011. годину, Народни правобранилац 
     РМ, април 2012. године.
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Народни правобранилац констатује да од 972 институције које су доставиле податке26, у 845 нема запосленог 
ниједног припадника бошњачке заједнице, у 737 из ромске заједнице у 730 из влашке заједнице, у 676 из турске 
заједнице, и у 622 из српске заједнице.

Ако се анализирају детаљније подаци којима располаже Народни правобранилац у односу на заступљеност по 
министарствима на централном нивоу, пет малобројнијих заједница уопште није заступљено у Министарству локалне 
самоуправе, а њихова заступљеност је веома мала у Министарству одбране где је ових пет заједница заступљено са  3,6% у 
укупном броју запослених, затим у Министарству здравља – 4%, Министарству транспорта и веза – 3,2%, Министарству 
унутрашњих послова – 3%. Ако се анализирају подаци по етничким заједницама, онда забрињава стање са заступљеношћу 
Турака и Рома у министарствима (од  само 0,7%, односно 0,6%).

Стање са заступљеношћу пет заједница у независним државним органима (заводима, комисијама, агенцијама) 
знатно је боља у поређењу са запослењима у министарствима. У овој групи као специфични примери могу да се 
истакну Државни завод за статистику са 8,5% заступљености припадника мањих заједница (ипак је половина њих 
Срба, а остали су друге заједнице), Дирекција за заштиту и спашавање са 12,2% ушешћа, од којих је чак 9,7% Рома 
(овде треба узети у обзир и чињеницу да директор припада ромској заједници и висок је функционер у једној од 
ромских политичких партија). Државни Архив РМ са 4,7% изражава просечну заступљеност пет заједница у овој 
групи органа, а као на негативне примере може се указати на Биро за развој образовања (где нема запослених Срба и 
Бошњака, а број запослених Турака је 0,8%), Агенција за катастар непокретности са 3,1% и Агенција за електронске 
комуникације, где није запослен ниједан Ром, Влах или Бошњак, а учешће Турака износи само 0,8% од укупног 
броја запослених. Генерално узето, НП закључује да код једног дела самосталних органа и институција постоји 
побољшање у примени начела, а просечна заступљеност ових заједница у овим органима износи 4,7%.

Када би се анализирале јединице локалне самоуправе могло би се закључити да стање заступљености не одражава 
увек и није у корелацији са демографским подацима о учешћу мањих заједница у укупном броју становника у тој 
општини. Као драстичнији примери могу се истаћи Општина Гостивар, где турска заједница има 9,8% становника, а 
само 4,2% их има у општинској администрацији, а ромска заједница (3,8% становништва) заступљена са само 1,7% у 
Општини. Слично је стање у Општини Вранештица, где турска заједница чини више од 20% становништва, а њихова 
заступљеност у општинским органима износи само 11,8%, док у Општини Радовиш од 14% житеља турске заједнице 
нема ниједног лица запосленог у општинској администрацији. У Општини Карбинци од укупно 12 запослених нико 
не припада турској заједници, иако припадници турске заједнице чине 18% укупног становништва Општине. Слична 
је ситуација и у Василеву и Валандову, где је знатно већи број турског становништва, а нема запослених припадника 
у општинској администрацији. Добар пример заступљености припадника турске заједнице на општинском нивоу је 
Охрид, где живи приближно око 4% Турака, а заступљени су са 3,4% у општинској администрацији. У граду Скопљу 
заступљеност Турака у администрацији је у корелацији са бројем житеља ове етничке заједнице у главном граду. 
У Општини Долнени број запослених Турака и Бошњака прилично је висок, процентуална заступљеност ове две 
заједнице у броју запослених парира укупном броју житеља ових заједница у Општини.

На локалном нивоу стање заступљености Рома, према подацима Народног правобраниоца, у органима општине 
је забрињавајуће. Са изузетком органа Општине Шуто Оризари где број запослених Рома износи 45% у другим 
општинама овај проценат је знатно мањи. У Општинама Битољ (где ромска заједница представља 2,75% житеља), 
Илинден (где ромска заједница представља 2,70% житеља), Кавадарци (где ромска заједница представља 1,75% 
житеља), Куманово (где ромска заједница представља 4% житеља), Пехчево (где ромска заједница представља 
7,07% житеља) и Прилеп (где ромска заједница представља 5,77% житеља), у општинској администрацији нема 
запослених Рома. 

Што се тиче заступљености Срба може се констатовати27 да су они углавном заступљени на локалном нивоу у оним 
општинама где традиционално живе или их има у знатном броју. Чак 7,4% запослених у општинским органима у 
Куманову изјаснили су се као припадници ове етничке заједнице, која представља 8,60% укупног становништва. 
У Општини Старо Нагоричане чак 44% запослених у Општини су Срби, у Чучер Сандеву та бројка износи 42,3%, 
а у Росоману 20%. Стање треба побољшати у Општини Аеродром, где српска заједница представља 4,3% укупног 
становништва, а учествује са само 1,9% заступљености у општинским органима. Слично је стање и у Општини 
Центар, док је у Општини Карпош одговарајућа заступљеност Србa у општинским органима.

Остале две заједнице заступљене су на врло ниском нивоу у општинским органима, са изузетцима у Општинама 
Крушево, Битољ и Струга где је заступљеност влашке заједнице адекватна и Општина Долнени и Сарај где се 
26   90% институција којима је послат упитник адекватно су одговориле и доставиле податке Народном правобраниоцу.
27   Полазећи од података садржаних у извештају НП-а о одговарајућој и правичној заступљености за 2011. годину.



14

примећује адекватна заступљеност бошњачке заједнице. Иако бошњачка заједница чини 17,46% популације 
Општине Петровац, у органима ове јединице локалне самоуправе нема ниједног запосленог Бошњака. У органима 
града Скопља, од укупно 666 запослених само је један Бошњак, док влашка заједница нема својих представника.

Савет Европе у својој резолуцији од јула 2012. године нотира да и поред чињенице да је постигнут одређени прогрес 
у односу на спровођење начела одговарајуће и правичне заступљености заједница на централном и локалном 
нивоу, ипак лица која припадају албанској, бошњачкој, српској, влашкој, ромској и турској заједници нису на прави 
начин заступљена.28Савет Европе истом резолуцијом за РМ критикује државу да велики део припадника заједница 
запослених спровођењем овог начела нема јасно дефинисан опис радних задатака, а неки уопште нису ни позвани 
на радно место. Ово, према Савету Европе, поткопава ефективно учешће заједница у јавном сектору и може имати 
негативни утицај на квалитет услуга.

Припадници пет мањинских заједница нису на прави начин заступљени 
у органима јединица локалне самоуправе, уз одређене изузетке у мањем 
броју општина где живе у знатном броју или чија подручја традиционално 
насељавају.

Малобројније заједнице (Срби, Турци, Бошњаци, Власи и Роми) још увек 
нису адекватно  заступљене у органима администрације.

3. Како заштитити ово право?

Надзор примене начела одговарајуће заступљености: Државни управни инспекторат, поред редовног надзора, 
најављеног надзора спровођења релевантних закона и прописа, има и надлежност да врши надзор спровођења 
адекватне и правичне заступљености припадника заједница на свим нивоима.

Право на жалбу против избора државног и/или јавног службеника: Против одлуке о избору кандидата државног 
и/или јавног службеника незадовољни кандидат има право на жалбу Агенцији за администрацију, која одлучује у 
року од осам дана од дана пријема жалбе. Жалба одлаже извршење одлуке. Против одлуке Агенције незадовољни 
кандидат има право на тужбу пред надлежним судом у року од 15 дана од дана пријема одлуке. 29, 30

Препоруке: 

1. Препоруке локалној самоуправи

•	 Ојачати примену начела правичне заступљености у свим органима јединица локалне самоуправе, 
са посебним акцентом на запошљавање Рома, Влаха и Бошњака у оним општинама чије територије 
исти традиционално насељавају или где живе у знатном броју.

•	 Континуирана обука запослених у органима јединица локалне самоуправе у смеру обезбеђивања 
специфичних потреба лицима која припадају заједницама.

2. Препоруке државним властима на централном нивоу

•	 Ојачати примену начела правичне заступљености у министарствима на централном нивоу, са посебним 
акцентом на запошљавање Турака и Рома у министарствима.

•	 Постављање критеријума са циљем побољшања одговарајуће и правичне заступљености 
припадника заједница, мерено преко степена побољшања квалитета услуга за припаднике заједница. 
Одговарајућа заступљеност не сме да се мери само квантитативно, већ првенствено кроз доступност 
и квалитет јавних услуга припадницима заједница.

•	 Подршка залагања за ефективну интеграцију службеника, припадника мањинских заједница, у 
јавној администрацији кроз спровођење дугорочних и одрживих стратегија.

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 ОБРАЗОВАЊЕ

Државе треба да поштују право припадника мањинских заједница на 
учење матерњег језика и праћење наставe на матерњем језику, посебно 
у оним подручјима где су та лица традиционално насељена или где живе 
у знатном броју.

Државе треба да употпуне овај процес кроз развој интегрисаног и 
мултијезичког образовања на свим нивоима, да системски омогуће 
подједнаки приступ, могућности за образовање и напредовање у том 
процесу свим ученицима, без обзира да ли су припадници већинске 
или мањинске заједнице. Такво интегрисано образовање треба да 
научи све ученике разноликостима њиховог друштва.31

Сходно тзв. Хашким препорукама Високог комесара за националне мањине идеални медиј у подучавању у 
предшколском узрасту је матерњи језик детета, а уједно би и настава у основном образовању требала да се 
изводи на језицима мањина, док би језик мањине (матерњи језик детета) требало да се изучава као редован 
предмет. У оквиру средњег образовања знатни део наставе требало би предавати на језику мањине.32

Образовање је један од кључних облика упознавања припадника мањинских група са сопственим посебностима, 
културом и језиком, а уједно и првенствени механизам који обезбеђује интеграцију јединке у друштво. Принцип 
образовања припадника националних мањина на њиховом матерњем језику више није предмет дебата и раздора 
31  supra note 5, Смерница 45.
32  Препорука 11-13, Хашке препоруке у вези са образовним правима националних мањина, Високи комесар за 
     националне мањине, ОЕБС, 1996.
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у земљама југоисточне Европе. Ипак, степен имплементације и ниво спровођења овог принципа у пракси остају и 
даље горући проблем са којим се суочава свака од ових земаља.

Значај образовања припадника заједница које чине мање од 20% популације РМ може се сагледати преко неколико 
параметра, а пре свега кључно питање представља приступ припадника ових заједница квалитетном образовању 
користећи, притом могућност да користе матерњи језик. РМ има обавезу да преко образовања омогући различитим 
етничким групама развијање осећаја припадности својим заједницама, улазак и инклузију заједница у друштво 
преко образовног процеса, а уједно кроз процес образовања едукује већину и јача свест међу грађанима о 
разноликости и мултикултуралности нашег друштва.

У РМ, зависно од степена и врсте образовног процеса, ово право од стране припадника мањинских заједница 
остварује се на различитим нивоима:

•	 Право на образовање и праћење наставе на матерњем језику
•	 Право на упознавање и учење матерњег језика
•	 Право на праћење наставе изборног предмета – Упознавање са језиком и културом заједнице

1. Правни оквир 

Предшколско васпитање и образовање

Збрињавање и образовање деце предшколског узраста остварује се у дечјим вртићима. Сходно домаћој правној 
регулативи, општински дечји вртић оснива општина и општина у граду Скопљу,33 док приватну установу 
за децу може да оснује домаће правно или физичко лице на основу одобрења издатог од Владе.34 У дечјим 
вртићима активности се изводе на македонском језику и ћириличном писму, а за децу припадника других 
заједница на језику одговарајуће заједнице.35 Лице, радник у установи за децу, који је укључен у групе у којима 
се васпитно-образовне активности изводе на језику припадника заједница треба да познаје језик и писмо 
заједнице на којем обавља делатност.

Васпитно-образовни рад са децом предшколског узраста у јавним дечјим вртићима у РМ, између осталог, 
успоставља се и реализује и на основу принципа једнаких могућности и поштовања различитости међу децом. 
Сходно овом принципу, треба поштовати различитости и мултикултурализам при избору активности, средстава 
и материјала, који деци омогућaвају неговање сопственог идентитета и стицање знања о различитостима људи 
и култура.36 

Основно образовање

Основно образовање у РМ траје 9 година и исто је обавезно и бесплатно. Сходно концепцији деветогодишњег 
основног образовања, мултикултуралност македонског друштва захтева да основна школа промовише развој 
вредности код ученика о заједничком живљењу, поштовању разлика између људи и њихове културе, језика и 
традиција.

Сходно Уставу РМ припадници заједница имају право на наставу на свом језику у основном образовању, а у 
школама у којима се образовање одвија на другом језику изучава се и македонски језик.37 За ученике припаднике 
заједница који прате наставу на језику различитом од македонског језика и његовог ћириличног писма, васпитно-
образовни рад изводи се на језику и писму одговарајуће заједнице. За ове ученике уџбеници се издају на језику 
и писму на којима се остварује настава, та обавеза је предвиђена и у Закону о уџбеницима за основно и средње 
образовање.38

У основним школама у РМ настава из свих предмета одвија се на македонском, албанском, турском и српском 
језику. У складу са опредељењeм да се поштује језички и културни идентитет припадника заједница од 3. до 9. 
33  Закон о заштити деце („Сл. лист 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   Решење о доношењу основа програма васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста у јавним дечјим 
     вртићима, Министарство рада и социјалне политике („Сл. лист РМ“ бр. 125/2007).
37  Амандман VIII Устава РМ,  2001. године.
38   Закон о уџбеницима за основно и средње образовање („Сл. лист РМ“ бр. 98/2008, 99/2009, 83/2010, 36/2011, 135/2011, 46/2012), 
     чл. 3. ст.2.
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разреда нуди се могућност да изучавају и следеће изборне предмете – језик и култура Влаха, Рома и Бошњака. 
Ученици који изаберу  ове предмете могу да их изучавају континуирано до завршетка основног образовања  са 
по 2 часа недељно.39

Средње образовање

Средње образовање је обавезно за сваког грађанина, а у јавним средњим школама је бесплатно. У РМ се дозвољава 
оснивање општинских, државних и приватних средњих школа. Сходно Уставу РМ припадници заједница имају 
право на наставу на свом језику у средњем образовању, а у школама у којима се образовање одвија на другом 
језику изучава се и македонски језик.40 За припаднике заједница који прате наставу на језику различитом од 
македонског језика, васпитно-образовна делатност у јавним средњим школама изводи се на језику и писму 
одговарајуће заједнице на начин и под условима утврђеним законом, а притом, ученици обавезно изучавају и 
македонски језик.41

Сходно Календару организације школске 2012/2013. године у јавним средњим школама, традиционални дан 
просвете припадника заједница који прате наставу на језику различитом од македонског језика обележава се 
организовањем културних и других манифестација. У делу заштите осећања и припадности ученика према 
властитим етничким заједницама, домаћи правни оквир предвиђа да се уџбеник повуче из употребе ако садржи 
материју којом се вређају историја, култура и друге вредности грађана који су део, између других, и турског 
народа, влашког народа, српског народа, ромског народа, бошњачког народа и других.42

Високо образовање

Држављани РМ имају под једнаким условима право на образовање на високообразовним установа у Републици 
Македонији. Високообразовне установе могу бити јавне, приватно-јавне непрофитне установе и приватне 
(профитне или непрофитне) установе. Сходно важећем домаћем законодавству настава у установама се изводи 
на македонском језику. Ипак, припадници заједница ради изражавања, неговања и развијања идентитета, 
имају право да наставу у јавним високообразовним установама, из одговарајућих студијских програма и 
садржаја, изводе на језику заједнице, у складу са законом о високом образовању и статутом  високообразовне 
установе. Финансирање од стране државе обезбеђује се за високо образовање и на језику којим говори најмање 
20% становништва у РМ, тачније исто је ограничено само на образовање на албанском језику, а не и на неком 
од језика пет малобројнијих заједница.

Настава у јавним педагошким високообразовним установама може да се одвија и на језицима припадника 
других заједница који нису већина у РМ. Када се настава изводи на језицима припадника заједница који нису 
већина, македонски језик се изучава као посебан наставни предмет и настава се изводи на македонском језику 
најмање из још два наставна предмета.43

2. Спровођење права у пракси

Предшколско васпитање и образовање

Сходно Програму Владе РМ за развој делатности за заштиту деце за 2012. годину44, збрињавање и васпитавање деце 
предшколског узраста 2012. године остварује се у укупно 54 јавне установе за децу – дечјим вртићима распоређеним 
у 43 општине у 176 објеката.45 Током 2010/2011. године у јавним установама за збрињавање и васпитавање деце – 
дечјим вртићима било је обухваћено укупно 23.103 деце предшколског узраста (0-6 година), што је представљало 
14,45% укупног броја становништва истог узраста,46 а са друге стране искоришћеност сталних капацитета у просеку 
износи 108,6%47, што намеће потребу за проширивањем мреже јавних дечјих вртића. Највећи део деце укључене у 
предшколско васпитање су припадници две највеће мањинске заједнице у РМ, а само 1.140 деце припада групи од 
39  Извор: Концепција деветогодишњег основног васпитања и образовања, Министарство образовања и науке, Биро за 
     развој образовања (фебруар 2007., Скопље).
40   Supra note 37. 
41   Supra note 20, чл. 4.
42   Чл. 3. Закона о изменама и допунама Закона о уџбеницима за основно и средње образовање („Сл. лист РМ“ бр. 46/2012).
43     Чл. 103. ст.1., 2., 3., 8. и 9. Закона о високом образовању („Сл. лист РМ“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 
     115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012).
44  Програм Владе Републике Македоније за развој делатности заштите деце за 2012. годину  („Сл. лист РМ“ бр. 08/2012). 
45   Закон о изменама и допунама Закона о заштити деце („Сл. лист РМ“ бр.157/2011).
46   Званични извор: „Јавне установе за збрињавање и васпитавање деце – дечји вртићи, 2011“, Статистички преглед број 
     2.4.12.01/708, Државни завод за статистику РМ.
47   Supra note 44.
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пет мањих заједница (Турци, Роми, Срби, Бошњаци и Власи), то јест они представљају 4,54% укупне популације у 
обдаништима у 2011/2012. години. Ово представља прилично низак проценат учешћа, узимајући у обзир да ове 
заједнице учествују са 9,61% у укупном становништву у Републици Македонији.

Према званичним статистичким подацима, број запослених у јавним установама – дечјим вртићима је 3.815 лица, 
од којих су 28 Турци, 23 су Роми,  21 се декларисао као Влах, 59 Срба и само 8 Бошњака, што представља само 
3,64% укупног броја запослених. На основу овог податка неминовно се долази до закључка да у пракси не постоји 
задовољавајући број запослених стручних лица у дечјим вртићима који би успешно омогућили остваривање права 
деце припадника мањинских заједница да буду укључена у васпитне активности које би се изводиле на њиховом 
матерњем језику од стране лица која треба да познају језик и писмо на којем се изводи делатност.

У 2011. години 79 деце било је укључено у 4 групе у којима су се активности изводиле на турском језику, док 
за остале 4 мањинске заједнице не постоје посебно издвојени статистички подаци, напротив, још 122 деце 
било је укључено у укупно 6 група у којима су се васпитне активности изводиле на другом језику, укључујући 
овде и друге стране језике (енглески језик и сл).48 Из овога може да се закључи да је од 1.140 детета припадника 
мањинских етничких заједница у РМ, врло мали проценат био укључен у групе у којима се васпитно-образовне 
активности у јавним дечјим вртићима изводе на језику њихове заједнице.49 Током 2011/2012. године донето је 
укупно 7 одлука Владе РМ о оснивању или трансформацији у приватну установу за децу – ни у једној приватној 
установи за децу формираној у последње две године, васпитнообразовне активности се не изводе на језику 
неке од мањинских  заједница. 
Према истраживању Народног правобраниоца о одговарајућој и правичној заступљености припадника 
заједница при запошљавању у дечјим вртићима, утврђен је низак ниво заступљености лица која су припадници 
мањинских заједница у РМ50, што са друге стране упућује на проблем немања довољног и одговарајућег кадра 
за извођење предшколских активности на језицима мањинских заједница.51

Позитиван пример

Пример са јавним установама – дечјим вртићима у којима су 
оформљене групе на турском језику, иако у недовољном броју, 
ипак позитивно утичу у смеру повећања остваривања права деце 
припадника турске заједнице у РМ да прате васпитне активности 
на матерњем језику. Овакви позитивни примери регистровани су 
у неколико општина града Скопља, Струги и Охриду, као посебне
или комбиноване разреде.

Негативан пример 

За разлику од деце припадника турске заједнице, деца осталих 
малобројнијих заједница у РМ или у премалом проценту или уопште 
не остварују законско право да васпитнообразовне активности у 
јавним дечјим вртићима прате на језику властите заједнице.

 
48   Supra note 46, Т-14.
49   Само 79 деце од укупно 206 деце припадника турске заједнице у РМ која су била уписана у обданишта у 2011/2012. години, 
      или 38% било је укључено у васпитне активности које су се одвијале на њиховом матерњем језику, док је код остале 4 мање 
     заједнице тај проценат знатно нижи.
50  Ова институција је закључила да само стање са запосленим Србима и Власима задовољава захтеве за правичном 
    заступљеношћу (1,9% Срба и 0,9% Влаха) упоређено са бројем укупног становништва у РМ. НП је нашао да је у вртићима 
     запослено само 0,5% Турака, 0,4% Рома и 0,3% Бошњака. 
51   supra note 25, стр.65
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Основно образовање

У делу могућности образовања мањинских заједница на њиховом матерњем језику, у РМ према важећим 
наставним плановима и концепцији деветогодишњег образовања, редовна настава прати се на македонском, 
албанском, турском и српском језику, док се језици осталих припадника заједница прате као изборни предмет: 
језик и култура Рома, Бошњака и Влаха.52

У редовном основном образовању53 број ученика Турске мањине током 2010/11. године износио је 4,57% од 
укупног броја уписаних ученика. Од тога 2,99%54 од укупног броја уписаних ученика, или 65,53% уписаних 
ученика Турске националности, пратило је наставу на турском језику. У школској 2011/2012. години, према 
подацима Министарства образовања, 64% укупно уписаних ученика Турака прати наставу на свом матерњем 
језику, што представља благо смањење од 1,5% у односу на претходну школску годину. Током 2010/11. школске 
године број деце Срба у редовном основном образовању у РМ износио је 0,90% од укупног броја ученика 
у основном образовању у РМ. Само 0,27%55 укупног броја ученика, или 30,27% ученика Срба, пратило је 
наставу на српском језику. У школској 2011/2012. години, према подацима Министарства образовања, овај 
број је смањен и износио је 14,75% укупно уписаних ученика Срба, што представља смањење од 15% у односу 
на претходну школску годину. Основно образовање на турском и српском наставном језику организује се 
углавном у подручјима и општинама РМ насељеним знатним бројем припадника турске заједнице.

Број ученика који посећују наставу на турском 
или  српском језику у основном образовању РМ

                                       Настава на турском језику                         Настава на српском језику

У пракси остају и проблеми са обезбеђивањем бољег квалитета наставе на језику различитом од македонског 
због неодговарајућег броја наставника, неадекватне обуке наставног кадра и немања квалитетног наставног 
материјала. Исто тако, деца из мањинских заједница која су своје основно образовање завршила пратећи 
наставу на матерњем језику, у великој мери суочавају се и са проблемима при упису и праћењу наставе на 
македонском језику у средњим школама, због непостојања курсева и мера за њихову подршку у изучавању 
македонског језика.56 

У последњем извештају РМ о спровођењу ОКНМ-а57, Саветодавни комитет нотирао је да је знатан број 
деце припадника бошњачке, влашке и ромске заједнице посећивао наставу у основним школама које нису 
нудиле одговарајуће могућности изучавања изборног предмета. Па је тако, од 1.802 детета Бошњака само 
377 изучавало изборни предмет „Језик и култура Бошњака “, а од 10.551 детета Рома само 2.191 је изучавало 
52  Supra note 23, стр. 35.
53  Редовно основно образовање у РМ спроводи се у укупно 341 основној школи, од којих је 241 једнојезична и то: 185 
    наставу спроводи на македонском језику и 55 на албанском наставном језику. 85 основних школа спроводи наставу 
    двојезично и то: 59 школа на македонском и албанском језику, 20 школа на македонском и турском језику, а 3 школе на 
    македонском и српском језику. 15 основних школа у РМ наставу спроводе на три језика и то: 13 на македонском, албанском и 
    турском наставном језику, а 2 школе на македонском, албанском и српском језику.
54   Статистички годишњак РМ 2012; T-06.01.3: Ученици према настави на језицима националности, 2006/07.-2010/11.
55   Ibid.
56   Стр. 41, Извештај о „Бившој Југословенској Републици Македонији“ (четврти круг мониторинга), ЕК против расизма 
     и нетолеранције (CRI (2010)19).
57  Стр.27, Advisory Committee on the FCNM, Third Opinion on “the former Yugoslav Republic of Macedonia” adopted on 30 
    30 March 2011, ACFC/OP/III(2011)001.
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изборни предмет „Језик и култура Рома“. Ситуација код деце Влаха је другачија јер се само 307 деце изјаснило 
за припаднике влашке мањине, а 716 деце пратило је изборни предмет „Језик и култура Влаха“, Саветодавни 
комитет ОКНМ-а сматра да је оваква ситуација резултат чињенице да се сва влашка деца, од стране школских 
управа, не воде правилно и у складу са њиховом припадношћу.

У школској 2011/2012. години има одређених промена у делу остваривања права деце да посећују наставу на матерњем 
језику. Ово је посебно примећено код припадника бошњачке заједнице када је примењена експериментална настава 
на босанском језику у две школе (у Сарају и Велесу) коју је похађало 328 ђака. У другим школама где се предмет 
„Језик и култура Бошњака“ одржава као изборни, укупан број деце Бошњака који је пратио и изучавао овај предмет 
2011/2012. je 358 (или око 20%). Укупно 9.924 Рома посећивало је наставу у основним школама у Македонији, а 
изучавање изборног предмета било је омогућено у  11 основних школа. Сходно томе, 2.503 ученика Рома искористило 
је ту могућност што представља повећање од око 15% у односу на школску 2008/09. годину. Ипак, број Рома који 
изучава овај изборни предмет је низак и није већи од 35% од укупног броја ученика Рома у РМ. И код деце Влаха 
уписане у основно образовање и деце која прате наставу из изборног предмета „Језик и култура Влаха” постоји 
позитивна разлика коју је констатовао Саветодавни комитет. Тако, ако је у 2011/12. години укупан број уписаних 
ученика Влаха у РМ износио 330 деце, у истом периоду укупно 462 детета је пратило наставу из изборног предмета 
у 12 основних школа у РМ. Логично, концентрација ученика који посећују наставу је највећа у подручјима у којима 
традиционално живи ова заједница.

У пракси нису потпуно испуњени и законски предуслови у делу запошљавања наставног кадра за три изборна 
предмета. Сходно томе, наставници из ових предмета имају факултетско образовање различитих профила, већи 
део њих припада заједници којој је намењен изборни предмет, међутим има и наставног кадра из других заједница 
који немају одговарјаући ниво познавања језика заједнице. Према информацијама Министарства образовања и 
науке, велики проблем је и континуирано обучавање и стручно усавршавање овог наставног кадра.

Позитиван пример

У две школе у Општинама Сарај и Велес изводи се експериментална 
настава на босанском језику којом је укупно обухваћено 328 деце 
Бошњака. 

    
Негативан пример
       

Број ученика у основном образовању који посећује наставу из 
изборног предмета „Језик и култура Рома“ је незадовољавајући. 
Изучавање овог предмета омогућено је само у 11 основних школа 
широм државе, што не отсликава праве потребе, не одговара 
постојећој демографској слици, нити делује мотивирајуће у смеру 
укључивања деце Рома у посећивање наставе из овог предмета. 

Стратегија интегрисаног образовања – Влада РМ је у октобру 2010. године усвојила Стратегију интегрисаног 
образовања у РМ.58 Сходно овом документу, а у смеру повећања могућности посећивања наставе из три 
горе споменута изборна предмета, направљени су стандардизовани програми увођења изборне наставе 
за изучавање језика локалних етничких заједница од раног узраста у свим регионима у земљи. Сходно 
предвиђеним роковима, свака општина ће преко одређених школа понудити факултативну или изборну 
наставу из најмање једног језика локалних етничких заједница. Спровођење ове активности предвиђено 
је за школску 2012/2013. годину. Исто тако, сходно стратегији, а у смеру  повећања узајамне толеранције и 
међукултурне комуникације, у основним школама се уводе наставни програми са побољшаним садржајима 
тема које се тичу стицањa међукултурне комуникације и разумевања. Овај резултат треба постићи увођењем 
10 радионица посвећених примени концепата толеранције, међусобног поштовања и комуникације. Овај 
концепт треба спровести у року од 18 месеци у току 2011/2012. године, а већ у школској 2013/14. години треба 
да почне фаза пилот имплементације.
58   Назив документа: Кораци ка интегрисаном образовању у образовном систему у Републици Македонији, израђено од 
     Министарства образовања и науке РМ.
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Приватне основне школе – У РМ основно образовање је бесплатно и то је загарантовано Уставом, тако да ђаци 
не плаћају школовање. Сходно томе, Устав и закон не допуштају оснивање приватних основних школа. Ипак, у 
пракси, Министарство образовања и науке посебним одобрењем дозвољава да се формира и да функционише 
приватна школа за основце само ако се у њој изводи настава из експерименталног програма. Према закону, 
овај програм израђује и/или предлаже Биро за развој образовања, а доноси га министар.59 На овој основи 
функционише неколико приватних школа, међу којима и основне школе „Јахја Кемал“ у Скопљу и Струги. 
„Јахја Кемал“ функционише у договору са министарством, на основу пилот-програма који се обнавља на 
неколико година. У школској 2011/12. години у две основне школе било је 200 ученика уписаних од првог до 
деветог разреда, који прате наставу на матерњем језику (македонском, албанском, турском). И даље остаје 
неиспуњена препорука Саветодавног комитета о непостојању законске могућности за формирање приватних 
основних школа у духу чл. 13. ОКНМ-а.

Средње образовање

Иако закон дозвољава да припадници заједница прате наставу на језику и писму одговарајуће заједнице, ова 
одредба се у РМ примењује само у односу на „најбројнију од малобројнијих“ заједница – турску заједницу. 
Сходно званичним подацима Државног завода за статистику, у школској 2010/11. години, настава на турском 
језику спроводила се у 10 средњих школа преко формирања 61 одељења, а наставу је спровело 144 наставника. 
Иако постоји тренд континуираног повећања броја ученика Турака који наставу у средњем образовању 
прате на матерњем језику, ипак, у школској 2010/2011. години само 58,32% од укупног броја ученика Турака 
посећивало је наставу у средњем образовању на свом матерњем језику. Додатно, у РМ постоје и приватне 
средње школе где се настава изводи на турском језику и његовом писму. 
Што се тиче остале четири етничке заједнице у РМ, за сада још увек нису формиране средње школе, ни одељења 
у постојећим средњим школама, у којима би се настава изводила на њиховом матерњем језику и писму. Сходно 
томе, деца припадници ових заједница (Роми, Власи, Бошњаци и Срби) по завршетку основног образовања 
настављају да прате наставу на македонском језику и ћириличном писму или на другом језику и писму на којем 
се изводи настава по средњим школама у РМ.�

Образовање ромске деце – Као посебан проблем који у својим извештајима нотирају и ЕКРН и Саветодавни 
комитет ОКНМ-а је приступ образовању и активно укључивање у васпитно-образовне процесе деце Рома. 
ЕКРН је у свом извештају из 2010. године поздравила усвајање „Националног плана образовања Рома и мера које 
су предузете у смеру побољшања укључености ромске деце у образовни систем (средње и високо образовање). 
Ипак, у истом извештају су нотиране и слабости и неефикасност мера које се предузимају на терену  када је 
реч о доступности ромске деце предшколском и основном образовању. 60,61 Овај комитет закључује да је стопа 
образовања код Рома најнижа у земљи, а проценат младих Рома који завршавају средње образовање и уписују 
се на факултет је далеко испод просека. ЕКРН са забринутошћу констатује тенденцију сегрегације ромске деце 
у посебне (специјалне) школе за децу са сметњама у развоју, иако њихове потешкоће са учењем у највећем делу 
произлазе из немогућности да остваре право на образовање на матерњем језику.

Позитиван пример

Настава на турском језику спроводи се у неколико средњих школа 
кроз формирање одељења у којима је настава на турском језику. 
Постоји тренд континуираног повећања броја ученика Турака 
који наставу у средњем образовању прате на матерњем језику.

59   Supra note 19, чл. 31-а.
60   Према одређеним информацијама, у општини Куманово у једној од средњих школа омогућени су услови за формирање 
     одељења за наставу на српском језику, међутим за исту се није нико пријавио.
61  Supra note 56, стр. 45 и 46.
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Негативан пример

Ученици припадници четири малобројније заједнице (српске, ромске, 
бошњачке и влашке) по завршетку основног образовања настављају да 
прате наставу на македонском језику и ћириличном писму или на другом 
језику и писму на којем се изводи настава по средњим школама у РМ. 
Не постоје изборни предмети којима би ова група ученика наставилa 
развијање свести о властитој култури, познавању властитог језика и 
поштовању припадности заједници.

Високо образовање

Високо образовање у РМ спроводи се на 5 државних универзитета, 18 приватних високообразовних институција, 
акредитованих од МОН-а и једну приватно-јавну непрофитну високообразовну установу.62,63 На највећем државном 
Универзитету „Свети Ћирило и Методије“, Скопље, на свим факултетима у саставу Универзитета, настава се изводи 
на македонском језику и ћириличном писму, осим на Педагошком факултету „Свети Климент Охридски“, где се 
настава на студијским групама, студената за одељенску наставу за предшколско васпитање, изводи на македонском, 
албанском и турском језику. На другом по величини државном Универзитету - „Свети Климент Охридски“, Битољ, 
настава на свим факултетима у саставу институције спроводи се на македонском језику. Иста је ситуација и са 
трећим по величини државним Универзитетом – „Гоце Делчев“, Штип, док се на Државном Универзитету Тетово, у 
чијем саставу има 11 факултета, настава спроводи на албанском језику и писму.

Ситуација са приватним високообразовним установама је различита. Ове институције обезбеђују низ 
наставних програма који се одвијају на неколико језика, првенствено на македонском, албанском и енглеском 
језику, међутим ни једна од њих не нуди могућност студирања и праћења наставе на неком од језика заједница 
којих је испод 20% од укупног броја становништва у РМ.  Ипак, неке од њих у својим статутима остављају 
простор да настава може да се изводи и на језику који је у употреби у РМ, као и другог светског језика, у складу 
са Законом о високом образовању.

Што се тиче изучавања језика мањинских етничких заједница, на Филолошком факултету у Скопљу дуго година 
постоје посебне катедре за турски језик и књижевност и за српски језик и књижевност. Од академске 2010/11. 
године први пут су ромски језик и култура уведени као изборни предмет на Филолошком факултету у Скопљу. 
Влашки језик већ неколико година се изучава као изборни предмет на Педагошком факултету при Универзитету 
„Гоце Делчев“ у Штипу као изборни предмет у трећем семестру за два студијска програма: предшколско васпитање 
и одељенску наставу.

У смеру повећања броја студената припадника мањинских заједница, Влада РМ доноси одлуке64 о квотама за упис 
студената. Адекватно томе, у смеру обезбеђивања правичне и одговарајуће заступљености у академској 2012/13. го дини 
студентима припадницима заједница које нису већина у РМ, пет државних високообразовних установа додатно 
уписује студенте припаднике ових заједница, чији број није већи од 10% од укупног броја студената који се уписују у 
прву годину на нивоу факултета. При том, у оквиру овог процента, адекватно треба да буду заступљени припадници 
свих заједница до процента са којим је одговарајућа заједница заступљена у укупном становништву РМ.

62   Извор: Министарство образовања и науке, http://mon.gov.mk/en/component/content/article/597    
63   Према Статистичком годишњаку РМ 2012. године, у академској 2010/2011. години, укупни број студената у РМ износио 
     је 63.250, од којих је највећи део или 52.614 посећивао наставу на неком од државних високообразовних установа, 10.372 
     студената било је уписано у приватне високообразовне установе, а осталих 264 на верским факултетима.
64   Одлука о додатним квотама за упис студената припадника заједница који нису већина у РМ у прву годину на јавним високообразовним 
      установама на Универзитету „Св. Кирил и Методиј“ – Скопље, Универзитету „Св. Климент Охридски“ – Битољ, Универзитету 
     „Гоце Делчев“ – Штип, Државном Универзитету у Тетову и Универзитету за информатичке науке и технологије „Св. Апостол Павле“ 
     у Охриду у школској 2012/2013. години, усвојена на седници Владе 23.03.2012. године.
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Позитиван пример

Само на Педагошком факултету при Универзитету „Свети Ћирило и 
Методије“ из Скопља омогућена је настава на турском језику за две 
студијске групе – за одељенску наставу и за предшколско васпитање.

    
Негативан пример
       

Ниједна високообразовна установа у РМ, државна или приватна, 
не нуди праћење наставних програма на једном од језика заједница 
којих је испод 20% од укупног становништва.

3. Како заштитити ово право?

•	 Ако сматрате да је васпитно-образовни процес у основној или средњој школи нарушен и не спроводи се у 
складу са утврђеним планом и програмом, у том случају надлежан за поступање је Државни просветни 
инспекторат. У саставу инспектората постоји сектор за инспекцијски надзор и оцењивање квалитета основног 
и средњег образовања. Ако овај инспекторат оцени да је у школи битно нарушен васпитно-образовни 
процес, обавља ванредну интегралну евалуацију и задужује школу да уклони разлоге нарушавања у року од 
једне године. Захтев Државном просветном инспекторату могу да поднесу Веће Општине, градоначелник или 
савет родитеља.65 Сходно Закону о инспекцијском надзору свако може да поднесе иницијативу за покретање 
поступка за инспекцијски надзор.66

•	 Инспекцијски надзор високообразовних установа обавља Државни просветни инспекторат, у складу са 
законом. Надзор законитости рада обавља министар образовања и науке. Када министар надлежан за послове 
високог образовања утврди да високообразовна установа ради супротно закону, уз записник ће указати 
високообразовној установи на незаконитост у раду и одредиће јој рок од најмање једног месеца за уклањање 
незаконитости.

Препоруке: 

1. Препоруке локалној самоуправи
•	 Да се обезбеди задовољавајући број запослених стручних лица у дечјим вртићима која би успешно 

омогућила остваривање права деце припадника мањинских заједница да буду укључена у васпитне 
активности које би се изводиле на њиховом матерњем језику.

•	 Да се предузму активности у смеру повећања свести међу родитељима деце припадника мањинских 
заједница о важности праћења наставе на матерњем језику и/или изучавање језика и културе 
властите заједнице.

2. Препоруке државним властима на централном нивоу
•	 Да се предузму мере у смеру повећања приступа и омогућивања предуслова за активно укључивање деце 

припадника мањинских заједница у предшколско образовање на матерњем језику.
•	 Да се предузму мере и активности усмерене ка омогућивању неопходних предуслова за повећање 

посећености наставе на српском језику у основном образовању.
•	 Држава треба да предузме мере у смеру развијања свесности међу родитељима и децом о могућностима 

изучавања изборног предмета „Језик и култура Рома“ и да успостави одговарајуће предуслове кроз 
повећање броја основних школа где исти може да се изучава као изборни предмет. 

•	 Да се успоставе услови за наставу на матерњем језику или изучавање изборних предмета у средњем 
образовању чиме би ученици припадници четири мањинске заједнице наставили да развијају свест о 
властитој култури и припадности заједници.

•	 МОН да обезбеди адекватно запослење и континуирану обуку и стручно усавршавање наставног кадра 
који држи наставу на једном од језика мањинских заједница или предаје неки од изборних предмета језик 
и културу неке од заједница.

65  Supra note 19, чл. 127.
66  Чл. 4. Закона о инспекцијском надзору („Сл. лист РМ“, бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011).
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3. Препоруке грађанском сектору
•	 Посматрајте! Уз подршку АОПЗ-а проверите да ли и колико је радионица посвећених увођењу концепата 

толеранције, и међусобног поштовања, у складу са стратегијом интегрисаног образовања, спроведено и 
који су резултати. Осигурајте се да ће пилот фаза имплементације започети ревидираним и ојачаним 
програмима који ће повећати међукултурну комуникацију.

•	 Проверите да ли су Ваша општина и Ваше суседне општине направиле избор појединих школа и да ли су 
исте започеле са факултативном или изборном наставом из најмање једног од језика локалних етничких 
заједница.
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В. ПРАВО НА УПОТРЕБУ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Државна политика треба да успоставља равнотежу између 
потребе за јeдним заједничким језиком као основом интеграцијe 
и функционисања друштва као и да обезбеди промоцију језичке 
разноликости, кроз заштите језичких права мањина. 

Владе треба да омогуће реалне и доступне услове за учење на 
државном (службеном) језику.67

Сходно обавезама које произлазе из ОКНМ-а, РМ се обавезује да обезбеди припаднику националне мањине 
слободну и несметану употребу његовог језика код куће и на јавним местима.

Држава преузима обавезу, да ако то буде затражио припадник заједнице, а у оквиру могућег, обезбеди услове за 
коришћење мањинског језика у администрацији. На степен остваривања овог права утицаће разни фактори, а 
посебно финансијска средства и могућности државе.

Заштита и унапређивање мањинских језика представља значајан допринос изградњи РМ на принципима демократије 
и културне разноврсности у оквиру државног суверентитета и територијалног интегритета. Мултијезичност треба 
67 Supra note 5, Смерница 42.
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увек ценити кроз призму јачања међукултурних интегративних процеса, а не као могућу штету или смањење значаја 
употребе службеног језика у једној држави.

1. Правни оквир

Сходно Уставу РМ и амандманима из 2001. године, Република гарантује заштиту између осталог и језичког 
идентитета свих заједница.

Сходно Амандману V Устава РМ лични документи грађана који говоре службени језик различит од 
македонског, се издају на македонском језику и писму, као и нa језику и писму грађанина који је поднео захтев 
а у складу са законом. 

Употреба језика којим говори најмање 20% грађана у РМ и у јединицама локалне самоуправе, у РМ је регулисана 
посебним законом.
У органима државне власти у РМ службени језик различит од македонског језика, може да се користи у складу 
са законом.

2. Спровођење права у пракси

Употреба језика заједнице као службеног језика у локалној самоуправи
У општинама службени језик је македонски језик и ћирилично писмо, као и језик и писмо који користи 
најмање 20% житеља општине.

У оним случајевима када бројност одређене заједнице у једној јединици локалне самоуправе не достиже број од 20% 
од укупног становништва у тој општини, а ипак становништво те заједнице живи у знатном проценту у општини 
или пак та општина представља традиционално место живљења одређене етничке заједнице, законодавац је одредио 
да о употреби језика и писама којим говори мање од 20 % житеља општине одлучује Веће Општине68. Оваква одлука 
усваја се већином гласова присутних чланова Већа, при чему мора да постоји већина гласова присутних чланова 
Већа који припадају заједницама које нису већинско становништво у Општини69. На овај начин сама Општина 
може преко афирмативних мера допринети јачању мултиетничког карактера и повећању приступа општинским 
јавним сервисима и услугама за становништво конкретне заједнице. 

Листа општина и службених језика / језика у употреби малобројнијих заједница

Општина службен јазик / јазик на употреба

Маврово и Ростуше македонски и турски језик

Старо Нагоричане македонски и српски језик

Вранештица македонски и турски језик

Шуто Оризари македонски и ромски језик

Центар Жупа македонски и турски језик

Пласница Македонски и турски језик

Врапчиште македонски, албански и турски језик

Гостивар македонски, албански и турски језик

Чучер Сандево македонски, албански и српски језик

Крушево македонски, албански и влашки језик

Куманово македонски, албански, српски и ромски језик

68   Чл. 90. Закона о локалној самоуправи („Сл. лист РМ“ бр. 2/2002).
69   Ibid. чл. 41. ст. 3.
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Општина Гостивар је општина са доминантним албанским становништвом, док Македонци представљају 
највећу мањину на локалном нивоу после чега следи турска заједница са приближно 10% учешћа у укупном 
општинском становништву. Одлуком Већа ове општине, турски језик заједно са македонским и са албанским 
унет је у употребу у свим општинским органима, укључујући администрацију и јавне службе.70 Сваки 
појединац у Општини Гостивар има право на слободу изражавања, што укључује и слободу примања, тражења 
и давања информација и идеја на једном од службених језика по властитом избору без било каквог ометања.71 
Загарантована је комуникација на једном од три службена језика, а услуге и службена документа грађанин 
може да добиjе на једном од тих језика. Случај Гостивара презентује један широки модел употребе мањинског 
језика кроз коришћењe правних могућности које произлазе из Закона о локалној самоуправи, чиме се тежи ка 
његовој равноправности и изједначавању при употреби са језицима који већ имају загарантовану службену 
употребу. Према истраживању спроведеном од стране МЦМС-а у току 2010. године, у пракси постоји 
непотпуно спровођење одлуке Већа Општине Гостивар пре свега због недостатка људских и материјално-
техничких предуслова. Са друге стране, Саветодавни комитет ОКНМ-а приметио је да ромски језик, иако 
испуњава критеријуме сходно закону о стицању правног статуса службеног језика у Општини Шуто Оризари, 
исти се не користи у локалној администрацији.72

У Општини Куманово, иако су одређене заједнице заступљене испод 20% у укупном становништву Општине, 
ипак је употреба њихових језика уређена на општинском нивоу. Одлуком Већа Општине уређује се употреба 
српског и ромског језика и њихових писама у раду Већа као језика и писма којим говори мање од 20% 
житеља Општине Куманово, као и у другим случајевима прописаним законом. На седницама Већа Општине 
Куманово, чланови Већа, припадници српске и ромске етничке заједнице и других етничких заједница, могу да 
употребљавају матерњи језик и писмо.73

Позитиван пример

Општина Гостивар предвиђа равноправну употребу турског језика 
са остала два службена језика у Општини. Општина Куманово 
употребу језика проширује и на српски и ромски језик, 
међутим исту ограничава на нивоу седница Већа Општине

У једној од етнички најхетерогенијих општина у РМ, Општини Долнени, са најизраженијом процентуалном 
заступљеношћу неколико етничких заједница у укупном броју становника (Турци – 19,11% и Бошњаци 
– 17,51%), као службени језици у употреби су само македонски и албански језик. Према Статуту Општине 
Долнени74, у Општини је у употреби македонски језик и ћирилично писмо и језик и писмо заједница којих 
је преко 20% становништва у Општини. У конкретном случају поред македонског у службеној употреби је и 
албански језик, међутим не и турски и босански језик.

Ипак, Статут дозвољава да Веће Општине посебним одлукама може да утврди да о одређеним информацијама 
информише и обавештава грађане и на другом језику, различитом од службеног, ако тим језиком говори део 
грађана Општине75. Сходно томе, према анализи Фондације Сорос76, у Општини су направљена упутства на 
различитим језицима у неким од институција и доступни су формулари на тим језицима.

Општина Дебар и Општина Студеничани имају знатан број припадника турске заједнице који насељавају 
подручја ове две општине. Ипак, у ове две општине, сходно закону, службени језици у употреби су македонски 
и албански језик, чиме Већа Општина нису ценила и узела у обзир потребу да омогуће Турцима (који су у 
oвим општинама заступљени са 15% односно 19%) да се укључе у јавни и локални живот кроз употребу и 
коришћење матерњег језика.

70   Извор: ОРД: студија случаја / [уредник Сашо Клековски]. - Скопље: Македонски центар за међународну сарадњу, 2011.
71   Одлука бр. 07-879/1 од 15.07.2009., Веће Општине Гостивар.
72   Supra note 57, стр. 21.
73   Одлука бр. 07-5027/15, Веће Општине Куманово, објављена у Службеном гласнику Општине Куманово, 06.05.2012.
74   Члан 11., Статут Општине Долнени.
75   Ibid, чл. 111.
76   Ка толерантним општинама – извештај посматрања локалне администрације јануар 2008. - јун 2009., 
     Фондација Институт отворено друштво – Македонија.
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Негативан пример

Општина Долнени, Општина Дебар и Општина Студеничани, 
иако имају знатну процентуалну заступљеност турске заједнице, 
а у случају Општине Долнени и бошњачке заједнице, ипак нису 
донеле одлуке у смеру изједначавања употребе и њихових језика 
са друга два службена језика општина.

Употреба језика заједнице у поступку пред органима управе
Питање употребе језика заједница решено је амандманским изменама Устава и Законом о употреби језика 
којим говори најмање 20% грађана у РМ и у јединицама локалне самоуправе од 2008. године.77 

Било који грађанин који живи у општини у којој најмање 20% грађана говори службеним језиком различитим 
од македонског језика, у комуникацији са подручним јединицама министарстава у тој јединици локалне 
самоуправе и у комуникацији са министарствима може употребљавати тај службени језик и његово писмо. 
Подручне јединице и министарства дужни су да одговоре грађанину на мaкедонском језику и ћириличном 
писму, као и на службеном језику и писму које употребљава грађанин. Поднесци у управном поступку могу 
да се подносе на службеном језику и писму, различитом од македонског језика и писма. Овакве поднеске 
(молбе, захтеве, жалбе и сл.), органи пред којима се води поступак преводе на македонски језик, а грађанину 
одговарају на службеном македонском језику и ћириличном писму, као и на службеном језику и писму који је 
употребила странка.78

У свом последњем извештају из 2011. године, Саветодавни комитет препоручио је властима у РМ да омогуће 
услове неопходне за употребу језика заједницама у њиховој комуникацији са администрацијом у свим 
јединицама локалне самоуправе где је закон о употреби језика одговарајуће примењив.79

Пословник Народног правобраниоца још шире је дефинисао право на комуникацију са овом институцијом, 
утврђујући да језик и писмо на којем је написана представка не представља сметњу за комуникацију са 
Народним правобраниоцем. Са Народним правобраниоцем може да се комуницира на било ком језику и 
писму.80 

Позитиван пример

Узимајући у обзир улогу Народног правобраниоца у друштву као 
заштитника грађана и других лица када су њихова права повређена 
од стране органа државне управе, за поздрављање је одлука ове 
институције да лица могу да комуницирају и да јој достављају 
представке на било ком језику и писму.

Језик и писмо на којем је написана представка не представља 
сметњу за комуникацију са Народним правобраниоцем.

Употреба језика заједнице у судским поступцима

А. Кривични поступак -  службени језик је македонски језик и ћирилично писмо, а други службени језик 
којим говори најмање 20% грађана и његово писмо, користи се у складу са Законом о кривичном поступку. 
Ако окривљени или други учесник у поступку говори службеним језиком различитим од македонског, има 
право да у току судских радњи употребљава тај језик и писмо, може да поднеске упућује на свом језику и 

77   Објављен у „Сл. листу РМ“ бр.101/2008.
78   Чл. 61. ст. 3., 4. и 5. Закона о општем управном поступку („Сл. лист РМ“ бр.38/2005, 110/2008 и 51/2011).
79   Supra note 57, стр. 21.
80   Чл. 33. Пословника Народног правобраниоца („Сл. лист РМ“ бр.120/2011).
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писму, као и да добија позиве и друга писмена на другом службеном језику.81 Због слабог нивоа спровођења 
у дело ових одредби у пракси, Саветодавни комитет ОКНМ-а затражио је од државе да настави са обукама и 
запошљавањем квалификованих преводилаца у смеру ефективног спровођења одредби о употреби мањинских 
језика (другог службеног језика) у кривичном поступку.82

Б. Прекршајни поступак – судови у прекршајном поступку примењују одредбе Закона о кривичном поступку 
које се односе на употребу језика од стране учесника. Ако за окривљеног постоји основана сумња да је учинио 
прекршај и за који је суд одредио задржавање, исти има право да одмах буде обавештен на матерњем језику 
или језику који разуме о разлозима задржавања. Законодавац је овом одредбом оставио простор да орган/суд 
слободно цени на којем ће језику лице које је задржано бити информисано о разлозима задржавања, тачније 
неће то увек бити матерњи језик лица припадника неке од заједница, већ то може бити и други језик који то 
лице разуме.

В. Парнични поступак – Парнични поступак се води на македонском језику и ћириличном писму, а користи 
се и други службени језик и писмо којим говори најмање 20% грађана. Странке и други учесници у поступку, 
чији језик није други службени језик различит од македонског језика, у поступку имају право да пред судом 
употребљавају свој језик на тај начин што ће се њима обезбедити усмено превођење на њиховом језику, а 
трошкови превођења падају на терет Буџета РМ. У судовима који се налазе на подручју јединица локалне 
самоуправе у којој је поред македонског језика, службени језик и језик припадника заједнице којим говори 
најмање 20% грађана, текст доставнице написан је и на том језику и писму.83 У интересу задовољавања 
правичности и остваривања правде, наш законодавац предвидео је да суд не може да одбије доказ о чињеници 
само зато што је написан на језику заједнице странака или других учесника у поступку који су држављани 
РМ.84 Трошкови превода оваквих доказа падају на терет Буџета РМ.

Негативан пример

Македонски законодавац, са аспекта остваривања права мањинских 
заједница, био је веома рестриктиван када је реч о употреби језика у 
судским поступцима. Реално стање показује да је ово право намењено 
у највећој мери припадницима највеће мањинске заједнице у РМ, 
искључујући осталих пет малобројнијих заједница из његове примене.

Употреба језика заједнице у евиденцијама

А. Лична карта – Образац личне карте штампа се на македонском језику и ћириличном писму и на енглеском језику 
и писму. Грађанима који говоре службени језик различит од македонског језика, образац личне карте се штампа а 
подаци у њему уписују и на службеном језику и писму које грађанин употребљава. Грађанима који говоре језиком 
различитим од службеног језика, на њихов лични захтев, подаци о личном имену који се уносе у личну карту 
уписују се на македонском језику и ћириличном писму и језику и писму који употребљава грађанин.85 

Б. Путна исправа – Обрасци путних исправа штампају се на македонском језику и ћириличном писму, уз 
превод на енглески и француски језик и припадајућем писму. Грађанима који говоре службеним језиком 
различитим од македонског језика, на њихов лични захтев, образац пасоша и путног листа штампа се и на 
службеном језику и писму, а подаци који се уносе у пасош могу се уписати и на службеном језику и писму 
који употребљава грађанин. Слично као и у случају са издавањем личне карте, грађанима који говоре језиком 
различитим од службеног језика, на њихов лични захтев, подаци о личном имену који се уносе у пасош уписују 
се на македонском језику и ћириличном писму и на језику који употребљава грађанин.86

Ипак у пракси постоје недоследности у примени ових одредби које произлазе из немогућности постојећег 
система да одговори на личне захтеве грађана у смеру употребе одговарајућег писма језика за који је поднет 
81   Чл. 8. и чл. 9. Закона о кривичном поступку („Сл. лист 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. Закона о парничном поступку („Сл. лист РМ“ бр.79/2005, 110/2008, 83/2009, 116/2010).  
84   Ibid, чл. 205.
85   Чл. 5. Закона о личној карти („Сл. лист РМ“ бр.8/1995, 38/2002, 16/2004, 12/2005, 19/2007, 10/2010, 51/2011, 13/2012).
86   Чл. 28. Закона о путним исправама („Сл. лист РМ“ бр.67/1992, 20/2003, 46/2004, 19/2007, 84/2008, 51/2011, 135/2011).
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захтев (нпр.: српског језика). Исто тако, услужни сајт Министарства унутрашњих послова РМ информише 
грађане о начину и поступку издавања личне карте87, међутим не обавештава их о могућности, да ако су 
припадници неке од мањинских заједница у РМ и говоре језиком различитим од службеног, на лични захтев 
лично име може да буде унето у документ на језику и писму које користи тај грађанин. Адекватно обавештење 
постоји у делу који описује начин и поступак издавања путне исправе.88

В. Матична евиденција – Сходно закону о матичним евиденцијама у подручјима јединица локалне 
самоуправе у којима најмање 20% грађана говори службеним језиком различитим од македонског 
језика, образац матичних књига штампа се а подаци у њему уписују и на службеном језику и писму које 
употребљава грађанин. Изводи који се издају на основу ових матичних књига издају се и на службеном 
језику и писму које употребљава грађанин. Лице припадник заједнице које говори службени језик 
различит од македонског има право да затражи извод на свом језику из матичне књиге рођених, матичне 
књиге умрлих, матичне књиге венчаних и других евиденција сходно закону. У складу са Упутством 
донетим од Министарства правде РМ матичне књиге се воде по обрасцима на македонском језику или 
на македонском и албанском језику, а изводи из матичних књига издају се на одговарајућем обрасцу 
исто тако на македонском језику и писму, или на македонском и албанском језику. Једино у обрасцима 
интернационалног извода из матичне књиге користи се и турски језик.89

Закључак:

Сходно постојећим законским прописима, лице припадник неке од 
пет малобројнијих заједница (грађанин који говори језик различит 
од службеног језика) има право да затражи да његово лично име буде 
унето у личну карту и путну исправу на језику и писму које употребљава 
грађанин. У пракси постоје недоследности при спровођењу овог права 
у делу писма које користи грађанин.

Изводи из матичне евиденције издају се на македонском језику, или 
двојезично – на македонском и албанском језику, за лица која говоре 
службени језик различит од македонског језика.90

Употреба језика и писма заједнице за имена улица и слично

Сходно ОКНМ-у, РМ се обавезује да призна право заједницама да на матерњем језику презентују натписе, 
знаке и друге информације приватног карактера видљиве за јавност.91 РМ, сходно конвенцији, обавезала се 
да на језику заједница презентује локалне традиционалне називе, имена улица и друге топографске ознаке.

Општине су надлежне за одређивање имена улица, тргова, мостова и других инфраструктурних објеката, 
а услови и начин одређивања имена регулисани су посебним законом.92 Име се одређује одлуком већа, при 
чему мора да постоји већина гласова присутних чланова већа који припадају заjедницама које нису већинско 
становништво у општини. У општини у којој најмање 20% грађана користи други службени језик различит од 
македонског језика, име улице, трга, моста или другог инфраструктурног објекта, поред македонског језика и  
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   Упутство о начину вођења, заштите и чувања матичних књига и списа; издавање извода, уверења, преписа и копија 
     на основу матичних књига; вођење поступка и састављање записника о пронађеном детету; обнављање уништених,
     оштећених или несталих матичних  књига, као и о обрасцу матичних књига, регистру матичних књига, изводима 
     и уверењима који се издају на основу матичних књига, („Сл. лист РМ“ бр. 110/2010).
90   За више информација посетите: http://www.uvmk.gov.mk/?q=taxonomy/term/13
91  Чл. 11. ст.2., ОКНМ, СЕ. 
92   Закон о одређивању имена улица, тргова, мостова и других инфраструктурних објеката („Сл. лист РМ“ бр. 66/2004, 55/2007, 
     145/2010, 136/2011).
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ћириличног писма, пише се и на језику и писму које користи најмање 20% грађана у тој општини.93 Ако се 
неким именом нарушавају односи међу заједницама, обичаји или се вређају грађани, исто не може да се 
одреди као име улице, трга итд.
Од стране Министарства транспорта и веза донет је правилник који детаљније регулише питање 
спровођења одредби закона о одређивању имена улица, тргова, мостова и других инфраструктурних 
објеката у пракси. Сходно томе, текст на табли за означавање имена улице, булевара, кеја, као и имена 
мостoва, тргoва и других инфраструктурних објекaта пише се на македонском језику и писму, а у општини 
у којој најмање 20% грађана користи други службени језик различит од македонског језика, поред 
македонског језика и ћириличног писма, пише се и на језику и писму које користи најмање 20% грађана.94 
Оваква пракса је у складу са препоруком Саветодавног комитета ОКНМ-а сходно којој двојезичност или 
вишејезичност на таблама и знацима треба да се промовише јер упућује поруку хармоније и суживота 
међу различитим заједницама које насељавају ту територију.95 

Саветодавни комитет ОКНМ-а нотирао је да се двојезични, па чак и тројезични (македонски, албански 
и турски језик) знаци користе у оним општинама где припадници адекватних заједница представљају 
најмање 20% локалног становништва, а примећен је и тренд повећања личних имена или догађаја, као 
имена улица и других инфраструктурних објеката, повезаних са историјом и значајних за одређену 
заједницу.96

Закључак:

Домаћи законски оквир у делу одређивања имена улица и других 
инфраструктурних објеката и истицање јавних табли у потпуности 
задовољава захтеве ОКНМ-а. Општине у којима припадници заједница 
живе у знатном броју дужне су да поступају сходно законским 
обавезама и да истакну табле на језику и писму које користи најмање 
20% грађана у тој општини.

Препоруке: 

1. Препоруке локалној самоуправи

•	 Равноправна употреба језика заједнице која традиционално насељава територије општине или 
чији припадници живе у знатном броју у општини, са другим службеним језицима у општини. 
Општинске власти треба да омогуће знатно заступљеним заједницама у тој општини да се укључе у 
јавни и локални живот кроз употребу матерњег језика.

•	 Локалне власти треба активно да подржавају и подстичу мере за стварање средине у којој ће се 
користити језик заједнице тако што ће омогућити неопходна финансијска средства и људске ресурсе.

2. Препоруке државним властима на централном нивоу

•	 Да се успоставе механизми и обезбеде ресурси неопходни за остваривање права на употребу језика 
заједница у судским поступцима.

•	 Да се направе законске измене у смеру гарантовања права лицу лишеном слободе, припаднику 
неке заједнице, да на матерњем језику буде информисано о разлозима лишавања слободе, а само уз 
изузетак и на другом језику који то лице разуме.

93   Ibid, чл. 7.
94   Ibid, чл. 7.
95   Чл. 9. Правилника о материјалу, боји, облику и димензији табле са именом улице, трга, моста и другог инфра
     структурног објекта, таблица са нумерисаним бројевима објеката, као и величини и боји слова и бројева (Мини
     старство транспорта и веза РМ, 19.05.2008.).
96   Supra note 57, стр. 22.
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•	 Да се превазиђу недоследности при спровођењу права припадника малобројнијих заједница, рецимо 
у ситуацијама када припадник заједнице затражи да му лично име буде унето у личну карту и путну 
исправу на језику и писму које употребљава. 



33

Г.  ПРАВО НА ИНФОРМИСАЊЕ НА МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ КРОЗ ШТАМПАНЕ 
     И ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ

Политике интеграције треба да укључују мере које ће охрабрити 
дијалог међу заједницама и комуникацију базирану на толеранцији и 
међусобном поштовању. Ово укључује шири спектар иницијатива на 
разним пољима, између осталог и креирање и развој политике медија.97

Државне политике треба да имају за циљ промоцију и подршку 
капацитета и свести медија чија је улога да изражавају разноликост 
друштва, укључујући овде и промовисање међукултурних размена и 
разумевања негативних стереотипа и предрасуда, као и друге начине 
борбе са нетолеранцијом.98

Слобода изражавања сваког човека, укључујући ту и припаднике националних мањина, подразумева права 
добијања, тражења и давања информација и идеја на изабраним језицима и медијима без утицаја других и 
постављања граница.99

97  Supra note 5, Смерница 11.
98  Supra note 5, Смерница 48.
99  (I-1), Смернице о употреби мањинских језика на радију и телевизији, ОЕБС, Канцеларија Високог комесара за националне мањине, октобар 2003.
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РМ је ратификацијом ОКНМ-а прихватила да право на слободу изражавања сваког припадника националне 
мањинe подразумева и слободу мишљења, прикупљања или дељења информација или предлога на језику 
мањина, а уједно се обавезала да гарантује да припадници националних мањина не смеју бити изложени 
дискриминацији  у приступу медијима. РМ се обавезала да неће ометати оснивање и функционисање писаних 
медија од стране припадника националних мањина.100

Државе треба да размотре могућност додељивања финансијске подршке за емитовање програма на мањинским 
језицима. То може да се постигне додељивањем директних грантова, уз режим финансијских/пореских 
повластица и изузимање неких дажбина при додели или промени дозволе.101

1. Правни оквир
           
Уставом РМ припадницима заједница се гарантује право да слободно изражавају, негују и развијају свој 
идентитет и посебности својих заједница.102 Између осталог, ово уставно загарантовано право припадници 
заједница у РМ остварују и преко издавања штампаних медија и емитовања програмских садржаја на својим 
језицима мањина.

У РМ не постоје правне сметње за оснивање новина – право се остварује према Закону о трговачким 
друштвима. Сходно томе, сваки трговац, према утврђеној делатности у складу са законом, а ради остваривања 
добити производњом, трговином и давањем услуга, може обављати издавачку и штампарску делатност и друге 
послове повезане са трговином књигама и уметничким делима.103

Обављање радиодифузне делатности у РМ, између осталог, има за циљ и подстицање, унапређивање и заштиту 
културног идентитета и подстицање развоја стваралаштва, језика и традиције.104 Према томе, културне и друге 
установе и удружења грађана могу да оснивају непрофитне радиодифузне установе са циљем задовољавања 
потреба и интереса специфичних циљних група.

Радиодифузне установе емитују програм на македонском језику, као и на језику мањинске заједнице у 
случајевима када је програм намењен за ту заједницу.

Као програмски стандарди и принципи између осталог, предвиђају се и отвореност програма за изражавање 
различитих култура које су саставни део друштва, очување и неговање националног идентитета, језичке 
културе и националног стваралаштва.105 У том смеру, радиодифузне установе су дужне да дневно емитују 
најмање 30% програма изворно створеног на македонском језику или на језицима невећинских заједница које 
живе у РМ, при чему се у дневном времену за емитовање не урачунава време одређено за вести, спортске 
догађаје, игре, рекламирање и сличне услуге. Радиодифузне установе су дужне да обезбеде да најмање 30% 
емитованог вокално-инструменталнoг програма буде на македонском језику или на језику етничких заједница 
које нису већинске у РМ.106

Сходно домаћем правном оквиру јавно радиодифузно предузеће (Македонска Радио Телевизија) има обавезу 
да емитује један телевизијски програмски сервис на македонском језику и један телевизијски програмски 
сервис на језику који говори најмање 20% грађана који је различит од македонског језика (албански) и других 
мањинских заједница (турске, ромске, српске, бошњачке и влашке заједнице). Слична је обавеза која се односи 
на емитовање радио програмског сервиса на језицима пет малобројнијих заједница.

2. Спровођење права у пракси
Као што примећује Македонски Институт за Медије у својој анализи из 2011. године, стање је било такво да 
најбројнија етничка заједница у РМ – албанска, има највећи број штампаних и електронских медија, док се 
100  Чл. 9. ОКНМ-а. 
101   Supra note 99, IV-16).
102   Supra note 37.
103   Чл.4. ст.1. Закона о трговачким друштвима („Сл. лист РМ“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011).
104  Чл. 2. Закона о радиодифузној делатности („Сл. лист 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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остале малобројније заједнице суочавају са озбиљним недостатком медијских садржаја.107

Електронски медији

Према подацима Државног завода за статистику108, 2011. године у РМ се радиодифузном делатношћу 
бавило 135 радиодифузних установа, од којих 69 емитује радио програм, а 66 телевизијски програм.

Од радиодифузних установа којe емитују радио програм, једно је јавно радиодифузно предузеће, 66 
су трговачка радиодифузна друштва а два су непрофитне радиодифузне установе. Од радиодифузних 
установа којe емитују телевизијски програм, једна је јавно радиодифузно предузеће, а 65 су трговачка 
радиодифузна друштва.

Према подацима Савета за радиодифузију,109 које је једино надлежно тело за одобравање и одузимање 
дозвола за радиодифузну делатност, стање са приватним радиодифузним установама које емитују програм 
на неком од језика малобројнијих заједница, у новембру 2012. године је следеће:

Трговачка радиодифузна друштва – радио програм

Језик Ниво обухваћености

Македонски / турски локално - Пласница

Ромски / македонски локално - Прилеп

Ромски / македонски локално- Штип

Албански / македонски / турски локално - Тетово

Македонски / српски / хрватски локално - Охрид

Трговачка радиодифузна друштва – телевизијски програм

Језик Медијски сервис Ниво обухваћености

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, Стање са медијима на језицима заједница у РМ, Македонски Институт за Медије (МИМ), 2011.
108   Подаци су преузети са 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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Закључак:

Ниједно локално трговачко радиодифузно друштво не емитује 
програм на босанском и влашком језику. Ниједна регионална или 
приватна телевизија не емитује програм на српском и влашком језку. 
Највећу заступљеност имају програми на ромском језику и то преко 
два приватна радиодифузна друштва на локалном нивоу 
и две телевизије на регионалном нивоу у Скопљу.

Ако се анализирају подаци Државног завода за статистику у делу временског трајања емитованог програма 
код трговачких радиодифузних друштава на језицима пет малобројнијих заједница у току 2011. године110, 
закључиће се да је укупно емитовани111 радио програм на ромском језику 243 сата (сви на локалном нивоу), 
на турском језику укупно 872 сата (од којих 91 на локалном, а 781 на регионалном нивоу), док је на босанском 
укупно 443 сата на регионалном нивоу (Скопље). На српском и влашком језику није емитован програм од 
стране приватних радиодифузних установа у току 2011. године.

Анализа података о емитованом телевизијском програму према језику емитовања од стране трговачких 
радиодифузних друштава показује да су емитована укупно 3.783 сата на турском језику (1.760 на државном и 
2.022 на локалном нивоу), чак 14.023 сата програма на српском језику на три нивоа (од којих 7.323 на државном 
нивоу), 5.095 часова ромског програма (на регионалном и локалном нивоу) и 11.244 часова програма на 
босанском језику (на регионалном и локалном нивоу). Ниједан минут програма на влашком језику није еми-
тован од стране приватних телевизија.

Емитовање радио и телевизијског програма на турском језику од стране 
постојећих приватних радиодифузних друштава заостаје у поређењу са 
програмом на осталим језицима малобројнијих заједница у РМ.

Приватно радиодифузно емитовање на пет језика мањинских заједница 
ограничено је на град Скопље и 8 других општина. Потребна је појачана 
подршка државе за оснивање локалних радиодифузних сервиса у оним 
општинама где традиционално или у знатном броју живи невећинско 
становништво.

Улога јавног радиодифузног предузећа
Функције јавног радиодифузног сервиса у Републици Македонији обавља Македонска Радио Телевизија (МРТ). 
У свом саставу МРТ има следеће организационе делове: Македонски радио и Македонску телевизију.

Савет Европе потврдио је улогу јавног радиодифузног предузећа кроз своју резолуцију из јула 2012. године: 
„Јавна телевизија (МТВ) и радио емитују екстензиван програм на језицима националних мањина (албански, 
турски, српски, ромски, влашки и босански)“.112 

Македонски радио емитује програме на језицима пет малобројнијих заједница у РМ и то: на турском језику (од 
1945. године) – 5 сати дневно и на влашком језику (од 1991. године), на ромском језику (од 1991. године), на српском 
језику (од 2003. године) и на босанском језику (од 2003. године) по 30 минута дневно, а емитују се и емисије на 

110   Supra note 54; Т-03 и Т-06.
111   У емитованом програму према језику емитовања нису укључени сати музичког програма, јер се они не прате по језику.
112   Supra note 28.
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бугарском, грчком и српском језику у термину „ Радио Македоније“.113 Сходно томе, током 2011. године емитовано 
је укупно 1.040 сати програма на турском језику, по 90 сати на ромском, влашком и босанском и 88 сати на српском 
језику114 – сви ови програми емитовани су на трећем програму Македонског Радија.

На Другом телевизијском каналу емитује се програм невећинских заједница у РМ. На њему се емитује програм 
на албанском језику, на турском језику, као и емисије на српском, ромском, влашком и босанском језику. 
Сходно подацима Државног завода за статистику, 2011. године емитовано је укупно115 914 сати програма на 
турском језику, по 90 сати на ромском, српском и босанском и 94 сати на влашком језику.116

Дуго година број запослених у редакцијама за мањинске језике био је критикован као недовољан, а већи 
део њих није био редовно запослен тј. на неодређено време, чиме би се гарантоваo опстанак и несметано 
функционисање програма на овим језицима. Овакво стање утиче и на квалитет садржаја програма, заправо не 
обезбеђује развој и приказ садржаја од интереса локалног становништва које припада мањинским заједницама. 
МРТ је током месеца јула 2012. године објавила интерни оглас за попуњавање више места (уредници програма 
на турском језику, уредници редакција емисија, уредници информативно-документарне редакције и сл.) 
у редакцијама Македонског Радија (трећи програмски сервис) и Македонске Телевизије (други програмски 
сервис) на језицима којим говоре мањинске заједнице.117

Свих пет језика малобројнијих заједница заступљено је на програмима 
јавног радиодифузног сервиса. Направљени су напори за додатна 
запослења у програмима и редакцијама на језицима које говоре 
невећинске заједнице.

Улога Савета за радиодифузију (СРД) у развоју медија на језицима малобројнијих заједница
Савет за радиодифузију једини је надлежан да одлучује о додељивању, одузимању и обнављању дозвола за 
обављање радиодифузне делатности.

У смеру заштите и неговања културног идентитета и промоције програмских сервиса на језицима заједница, 
овај Савет је направио и усвојио посебан правилник.118 Према овом правилнику, „Програмски сервис намењен 
невећинској заједници“ је онај сервис који је, према дозволи за обављање радиодифузне делатности, обавезан 
да програм у потпуности или у највећем делу емитује на језику неке од невећинских заједница које живе у 
Републици Македонији. Што ће рећи, радиодифузна установа која је дозволом за обављање радиодифузне 
делатности обавезанa да емитује говорни део програмског сервиса на више језика, обавезна је да јој изворно 
створени програм буде на језику невећинске заједнице којој је намењен програмски сервис.

СРД при одлучивању о додели дозвола за обављање радиодифузне делатности прати оствареност, између 
осталог, и следећих критеријума: проценат учешћа програма изворно произведених на македонском језику 
или на језицима невећинских етничких заједница које живе у РМ у укупном дневном програму који се планира 
да се емитује, заступљеност програма који третирају догађаје и случајеве од значаја за подручје у којем ће се 
емитовати програм и заступљеност програма  којима се подстиче развој и очување националне културе.119 

           
113   http://www.mtv.com.mk/MK/za_mrt.aspx 
114   Supra note 54; Т-02.
115   Без сати музичког програма.
116   Supra note 54; Т-05.
117   http://www.mtv.com.mk/upload/Dokumenti/Interen.pdf 
118   Правилник о примени одредби повезаних са заштитом и неговањем културног идентитета (Савет за 
      радиодифузну делатност, 17. октобра 2006. године).
119   Supra note 104, чл. 51.
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Пример рада СРД-а – Одлуке о додељивању дозвола за обављање радиодифузне делатности на локалном нивоу:

•	 1 (једна) дозвола, за Гостивар, на 47. каналу, за емитовање и пренос телевизијских 
програмских сервиса на локалном нивоу претежно забавног општег формата на 
албанском, македонском и турском језику;

•	 1 (једна) дозвола, за Долнени, на 23. каналу, за емитовање и пренос телевизијских 
програмских сервиса на локалном нивоу претежно забавног општег формата на 
босанском, македонском и албанском језику.120

•	 1 (једна) дозвола, за Пласницу, на фреквенцији 101.7 MHz, за емитовање и 
пренос радио програмских сервиса на локалном нивоу; говорно-музички радио 
општег формата у којем заступљене врсте програма остварују најмање две од три 
медијске функције на македонском и турском језику. 121

•	 1 (једна) дозвола за обављање радиодифузне делатности непрофитне 

радиодифузне установе – за емитовање и пренос радио програмског сервиса,   
на турском језику, са опсегом слушаности на подручју Штипа и најближе   
околине (локални ниво): културно-хуманитарне организације Јурука    
из Источне Македоније из с. Топлица, Радовиш.122      
            
    

Штампани медији 

Стање са штампаним медијима на језицима малобројнијих заједница у РМ је забрињавајуће. Саветодавни 
комитет ОКНМ-а нотирао је да иако не постоје правне сметње за оснивање и дистрибуцију штампаних медија 
на језицима заједница, ипак указује на финансијске проблеме због којих је највећи део новина престао да се 
штампа, остављајући само једне дневне новине на албанском језику да покривају медијски простор у РМ.123

Иако су у периоду после осамостаљења РМ направљени први покушаји заједница за оснивање приватних 
штампаних медија124, ипак последњих неколико година, због финансијских проблема са којима су се суочили 
и продора нових технологија, бележи се њихово константно смањење. Као што је приметио МИМ у својој 
анализи, после 2008. године скоро и да нема штампаног медија на неком од пет језика малобројнијих заједница, 
тачније тада се примећује гашење већег дела, као што су „Рома тајмс“ и дечја издања на ромском језику, лист 
„Феникс“ на влашком језику и лист „Бирлик“ на турском језику, који је у држави излазио од 1943. године.125

Према Државном заводу за статистику 2011. године по језику издавања излазиле су само једне дневне новине 
на турском језику, док се на другим језицима малобројнијих заједница нису штампала дневна издања.126 Што 
се тиче издавања часописа, исте године одштампан је само један број часописа на влашком језику у тиражу од 
2.000 примерака.127

120   СРД, Одлука бр. 07-2035/1 од 26.06.2008. године.
121  Ibid. 
122  СРД, Одлука бр. 08-631/1. 
123   Supra note 57, стр. 20.
124   До 1991. године, а известан период и после осамостаљења, највећи део штампаних медија на језицима етничких 
       заједница (албанске и турске) излази као посебна издања у саставу НИП-а Нова Македонија.
125   Стр.8, Стање са медијима на језицима заједница у РМ, МИМ, 2011. 
126   Издавачка делатност 2011. Статистички преглед: становништво и социјалне статистике (2.4.12.10.725), 
      Државни завод за статистику РМ; Т-20.
127   Ibid., Т-29 и Т-30.
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У РМ број штампаних медија на језицима пет малобројнијих заједница 
искључиво је низак или уопште не постоји. Новине и часописи се 
суочавају са великим финансијским проблемима који утичу на њихову 
одрживост.

Држава, у смеру заштите културног идентитета заједница, треба да 
предузме додатне мере подршке за издавање писаних медија на језицима 
малобројнијих заједница у РМ.

Препоруке: 

1. Препоруке локалној самоуправи

•	 Да се подрже мере у смеру повећања емитовања радио програма локалних радиодифузних друштава 
на језицима заједница у оним општинама где припадници заједница живе у знатном броју.

•	 Да се подрже мере у смеру повећања емитовања телевизијског програма на локалним приватним 
телевизијама на језицима заједница  у оним општинама где припадници заједница живе у знатном броју.

2. Препоруке државним властима на централном нивоу

•	 Да се адекватно подрже финансијским и људским ресурсима програми и редакције у јавном 
радиодифузном сервису на језицима које говоре невећинске заједнице.

•	 Да се примене мере у смеру повећања емитовања радио програма трговачких радиодифузних друштва на 
језицима заједница, а посебно на турском, босанском и влашком језику, као и мере подршке за оснивање 
локалних радиодифузних сервиса у оним општинама где традиционално или у знатном броју живи 
невећинско становништво.

•	 Да се развију мере у смеру повећања емитовања телевизијског програма на регионалним приватним 
телевизијама на језицима заједница, а посебно на српском и влашком језику.

•	 Држава, у смеру заштите културног идентитета заједница, треба да предузме додатне мере подршке 
за издавање писаних медија на језицима малобројнијих заједница у РМ.
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Д. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У КУЛТУРНОМ ЖИВОТУ

Државе треба да омогуће услове да лица која припадају мањинама 
ефективно учествују у културном животу властите заједнице и шире 
у друштву.128

Државе треба да настоје да креирају политике и да спроводе законе 
који имају за циљ укључивање свих чланова друштва под једнаким 
условима у културни живот.

128   Supra note 5, Смерница 43
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Сваки припадник националне мањине има право на очување свог етничког идентитета, културе, традиција 
и обичаја. Неприхватљиво је да држава омаловажава значај или омета реализовање културних традиција 
малобројнијих етничких заједница, као и да се упушта у било какве активности у смеру присилне асимилације 
националних мањина.

Са циљем стварања потребних услова за ефикасно учешће припадника националних мањина у културном 
животу, држава може да се консултује са њима преко њихових представничких органа, да укључи представнике 
националних мањина у планирање и спровођење државних и локалних програма развоја културе, као и да 
обезбеди њихово адекватно ефективно учешће у процесима одлучивања по питањима из области афирмације 
културе заједница.129

1. Правни оквир

Устав РМ – Сходно Уставу припадници заједница имају право да слободно изражавају, негују и развијају свој 
идентитет и посебности својих заједница, као и право да оснивају културне, уметничке, образовне институције, 
као и научна и друга удружења ради изражавања, неговања и развијања свог идентитета.130

У јединицама локалне самоуправе грађани непосредно и преко представника учествују у одлучивању о 
питањима из области културе.131

Законски оквир 

Заједнице слободно могу да формирају удружења грађана у смеру остваривања права на неговање и афирмисање 
сопственог културног идентитета и традиција. 

Држава је дужна да обезбеди једнаке услове за изражавање, неговање и афирмисање културног идентитета 
заједница, као и да гарантује остваривање културе свим заједницама кроз обезбеђивање једнаких услова за 
њихово остваривање.132 Додатно, закон дефинише национални интерес у култури као култури која је јавни 
интерес за све грађане у Републици што, између осталог, обухвата и подстицање на разноврсност и разноликост 
у култури. 

За остваривање националног интереса у култури, Скупштина РМ доноси националну стратегију развоја 
културе за период од пет година133, а Влада РМ одлуком оснива националне установе, а при оснивању 
националних установа Влада има обавезу да се брине о унапређивању и афирмисању културе свих заједница.134

Министар културе доноси годишњи програм којим утврђује програме и пројекте који су од националног 
интереса у култури, у оквиру средстава одређених у Буџету РМ за текућу годину, при чему треба узети у 
обзир мултикултуралну димензију и мултикултурални карактер друштва.135 При финансирању делатности и 
активности из домена културе, средства из Буџета треба користити за адекватно и правично афирмисање 
и унапређивање културе свих заједница. Средства за остваривање националног интереса према годишњем 
програму расподељују се посебно за, између осталог, стварање једнаких услова за афирмацију и унапређивање 
културе заједница.136

Поред државе, и општине имају надлежност у делу развоја и унапређивања културе преко институционалне 
и финансијске подршке установа културе и пројеката, неговања фолклора, обичаја, старих заната и сличних 
културних вредности, организовања културних манифестација и подстицања разноврсних специфичних 
форми стваралаштва.137 Ове одлуке, укључујући овде и доношење годишњих програма развоја и финансирања 
установа и делатности од јавног интереса, усвајају се од Већа Општине већином гласова присутних чланова 
129   Образложење (тумачење) ОКНМ-у, чл. 15.
130   Supra note 37.
131   Амандман XVII, Устав РМ, 2001. године.
132   Supra note 21, чл. 2., ст. 1.(3) и ст. 3.
133   У току је припрема Националне стратегије развоја културе 2012.-2017. године – током месеца октобра 2012. године 
       одржала се и јавна расправа по нацрту стратегије.
134   Supra note 21, чл. 24 ст. 3.
135   Supra note 21, чл. 10.
136   Supra note 21, чл. 63. ст.1(6).
137   Supra note 68, чл. 22. ст.1(5).
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Већа, при чему мора постојати већина гласова присутних чланова Већа који припадају заједницама које нису 
већинско становништво у Општини.

У Републици Македонији националним богатством сматрају се и она добра, између осталог, за која се утврди 
да имају археолошку, историјску, уметничку или другу културну или научну вредност за РМ, због тога што су, 
између осталог, повезана са личношћу, појавом или догађајем значајним за националну историју заједница у 
РМ.138

 2. Спровођење права у пракси

Савет Европе, у својој Резолуцији од јула 2012. године, нотира да власти у РМ настављају да обезбеђују разне 
форме подршке културним делатностима националних мањина, као што су библиотеке, културне установе, 
музеји, ликовне галерије, културни центри, позоришта, фестивали итд.139 Иако су фондови који су били 
одређени за ове активности на сличном нивоу у току задњих пет година (период 2005.-2010.), мноштво разних 
саговорника потенцирало је чињеницу да је финансијска подршка ограничена и да не задовољава потребе, 
посебно малобројнијих етничких заједница, као што су Срби и Власи, који имају озбиљних потешкоћа у 
неговању својих традиција и културе. Савет Европе приметио је да и представници заједница нису адекватно 
укључени у процесе доношења одлука у делу утврђивања финансијских програма у области културе и тражи 
од државе да повећа подршку установама и удружењима заједница и да се обавеже да финансијске потешкоће 
неће утицати диспропорционално на заједнице и њихове културне активности.

Министарство културе објављује годишње конкурсе за финансирање програма и пројеката од националног 
интереса у култури у текућој за наредну годину, на којима могу учествовати: уметници, самостални уметници, 
приватне установе, локалне установе, друга правна и физичка лица која обављају делатност из области културе 
у складу са Законом о култури. У конкурсу су наведени приоритети у појединим областима културе а као 
посебна област се наводе активности удружења у области културе. Избор се врши према општим и посебним 
критеријумима финансирања програма и пројеката, утврђеним посебним правилником.140 

Годишњи програм Министарства културе

Према Годишњем програму за остваривање националног интереса у култури за 2012. годину може се приметити 
да је стање утврђено од стране Саветодавног комитета ОКНМ-а, потврђено резолуцијом Савета Европе, 
веродостојно. Наиме, број подржаних активности из области културе припадника малобројнијих заједница 
је врло мали и не одговара њиховом учешћу у укупном становништву на територији РМ, ни оном подељеном 
по регионима. Разлог оваквом стању свакако треба тражити пре свега у ограниченом буџету којим располаже 
ово министарство за остваривање програма, у одсуству веће укључености припадника заједница у процес 
одлучивања, као и у скромним људским и материјалним капацитетима великог дела културно-уметничких 
друштава и удружења грађана, припадника малобројнијих заједница.

Адекватно томе, ако се анализира овогодишњи програм са аспекта остваривања права на афирмацију и 
неговање културног идентитета турске заједнице, узимајући у обзир неколико критеријума: традиционалну 
заступљеност и вековно битисање ове заједнице на подручју РМ, демографске податке (Турци чине скоро 4% 
укупног становништва) и широку распрострањеност ове заједнице на територији целе државе, закључиће се 
да је подршка заиста скромна и недовољна. У 2012. години, уз подршку Министарства културе реализовано је 
неколико пројеката за подршку јачању културне афирмације турске заједнице, и то:141

•	 Издавачка делатност и литература – 3 наслова на турском језику (исто као и током 2011. године, 
према подацима Државног завода за статистику).

•	 Продукција националних установа – позоришта: НУ Турско позориште је подржана са три 
самосталне представе, једном копродукцијом са Албанским позориштем и неколико гостовања у 
РМ, као и учешћем на два фестивала ван државе.

138   Чл. 32-а. ст.2. Закона о заштити културног наслеђа („Сл. лист РМ“ бр.20/2004, 71/2004, 115/2007, 18/2011, 148/2011).
139   Supra note 28.
140   Правилник о критеријумима финансирања програма односно пројеката из појединих делатности у култури 
      („Сл. лист РМ“ бр. 70/2011).
141  Подаци су ауторова анализа програма објављеног на: 
      http://kultura.gov.mk/images/stories/godisna%20programa%202012%20ministerstvo%20za%20kultura.pdf  
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•	 КУД „Бахар“ (Општина Валандово) – подржане су активности у смеру неговања и презентовања 
фолклора турске заједнице у РМ.

•	 НУ Музеј Македоније – обележавање дана Невруза преко истраживања и визуелног регистровања 
обичаја – програм у смеру подршке мултикултурног карактера друштва и упознавања других са 
овим обичајима.

•	 Музеј Охрид – презентација турских везова из музејске етнолошке збирке.
•	 Предвиђена је и већа инвестиција – изградња Турског позоришта.

Када би се анализирали подаци о подршци другим малобројнијим заједницама, дошло би се до идентичног 
закључка. Тако, у делу ромске културе подржава се један филмски фестивал, неколико културно-уметничких 
друштава у њиховом послу и организовање фестивала те једно удружење грађана за организовање сајма ромске 
културе. Значајно је споменути да се у 2012. години подржавају и 2-4 броја часописа културних друштава Влаха, 
Бошњака и Срба у РМ. У том смеру потребно је да Министарство културе размисли о предузимању одређених 
афирмативних мера, а са циљем успостављања једнаких услова за изражавање, неговање и афирмацију 
културног идентитета свих заједница у РМ.

Позитиван пример 

Одлуком Владе РМ из маја 2012. године непокретну ствар (позоришни 
објекат) Министарство културе без накнаде даје на трајно коришћење 
Националној установи Турском позоришту из Скопља. Ова одлука треба 
да се гледа са аспекта одрживости установе, а самим тим и остваривања 
несметаног физичког постојања и функционисања турског позоришта у 
Македонији.142

Ако се погледа листа мреже националних установа из области културе може се закључити да од пет 
малобројнијих заједница у држави, једино је заступљена турска заједница преко НУ Турског позоришта у 
Скопљу. Овим се реално поставља питање да ли и колико се закон остварује у пракси у делу обавезе Владе 
РМ кроз оснивање националних установа да се брине о унапређивању и афирмацији културе свих заједница.

Органи и механизми подршке

У циљу афирмисања, унапређивања и објављивања културне творевине и наслеђа припадника заједница у РМ 
у саставу Министарства културе функционише посебна Управа. У оквиру делокруга рада Управе обављају се 
следеће функције:143

•	 стручно-административни послови за праћење неговања културног идентитета заједница;
•	 праћење презентовања и неговања културе припадника заједница;
•	 подстицање и унапређивање међународне сарадње за техничку помоћ, са суседним и европским 

земљама, намењену неговању и унапређивању културног идентитета припадника заједница.

У Министарству културе основан је Савет за културу као стручно и саветодавно тело министра културе. 
Чланови Савета именују се из реда истакнутих уметника и стручних лица из области културе, уз поштовање 
адекватне и правичне заступљености грађана који припадају свим мањинским заједницама. Министар културе 
може да оснива и друга стручна и саветодавна тела и да именује спољне сараднике, при чијем формирању мора 
узети у обзир адекватну и правичну заступљеност свих заједница.144 Улога ових тела и сарадника огледа се 
у чињеници да, по јавном конкурсу за пројекте од националног интереса, министру културе предлажу који 
програми и пројекти по појединим делатностима треба да буду садржани у Годишњем програму, чиме би 
реализација пројеката финансијски била подржана из Буџета РМ.145

142   Одлука Владе РМ, бр. 41-3209/2, донета 29.05.2012. 
143   Supra note 23.
144   Supra note 21, чл. 11.
145   Supra note 21, чл. 66.
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Према томе, узимајући у обзир да финансирање културних активности у Републици Македонији зависи од 
буџетских средстава, може се закључити да је моћ одлучивања у Македонији, по питањима развоја културе и 
уметности, сконцентрисана у Министарству културе и у надлежности самог министра који доноси одлуку и о 
свом тиму сарадника.

Закључак:

Иако постоји неколико тела и механизама кроз које се гарантује 
обезбеђивање ефикасног учешћа припадника заједница при планирању 
и доношењу одлука из области културе, у пракси се чини да се ове обавезе 
не спроводе у потпуности, што резултује неадекватном заступљеношћу 
малобројнијих заједница у усвојеним програмима и пројектима од 
националног интереса, који су садржани у Годишњем програму.

Препоруке:

1. Препоруке АОПЗ-у
•	 АОПЗ да се укључи активно у подршку аплицирања удружења и КУД у смеру промоције и неговања 

културе и традиције малобројнијих заједница.
•	 АОПЗ да предложи измене Закона о унапређивању и заштити права припадника заједница којих 

је мање од 20% становништва у РМ, у смеру обезбеђивања минималних загарантованих средстава 
из Буџета РМ у фонд за остваривање посебних програма за спровођење и унапређивање права 
припадника заједница.

2. Препоруке локалној самоуправи
•	 Јединице локалне самоуправе да увек укључују припаднике заједница који традиционално или у 

знатном броју насељавају територије општине, у одлучивање и додељивање општинских средстава 
за подршку културних програма, догађаја и активности.

•	 Јединице локалне самоуправе, у сарадњи са АОПЗ-ом, да подстичу и активно подрже припаднике 
малобројнијих заједница који кроз њихове организације и удружења развијају програме и пројекте у 
смеру неговања властитог културног идентитета и јачање толеранције и мултиетничности у општини.

3. Препоруке државним властима на централном нивоу
•	 Министарство културе РМ да обезбеди ефикасно учешће припадника заједница при планирању и 

доношењу одлука из области културе, посебно при усвајању програма и пројеката од националног 
интереса садржаних у Годишњем програму.

•	 Да се успостави посебан потпрограм за заједнице које су мање заступљене у пројектима од 
националног интереса РМ – позитивна мера у смеру јачања приступа удружења и организација ових 
заједница буџетским средствима.

4. Препоруке грађанском сектору
•	 Редовно и континуирано праћење спровођења годишњег програма за пројекте од националног 

интереса, анализа заступљености и финансијске подршке пројеката малобројнијих заједница и 
достављање предлога и иницијатива удружењима, АОПЗ-у и Министарству културе.

•	 Удружења припадника невећинских заједница активно да агитују и аплицирају, у сарадњи са АОПЗ-
ом, у потрази за финансијским средствима и фондовима за спровођење пројеката и програма у смеру 
неговања и унапређивања културног идентитета.
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Ђ. УПОТРЕБА СИМБОЛА

Државе треба да промовишу интеграцију кроз поштовање захтева 
и осетљивост мањинских и већинске групе у вези са употребом и 
коришћењем симбола у заједничком јавном простору.
.....
Тамо где је то изводљиво, треба тражити могућности за промовисање 
свеобухватних и инклузивних симбола.146

 
Према препорукама Високог комесара за националне мањине ОЕБС-а јавна употреба симбола повезаних са 
идентитетом појединца, улази у домен слободе изражавања и не сме се забранити осим ако за то не постоје 
легитимне и јасно дефинисане правне основе.

146   Supra note 5, Смерница 50.
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Високи комесар за националне мањине ОЕБС-а упозорава о начину и обиму коришћења симбола – 
неадекватно коришћење може довести до тензија и међуетничког насиља. То ће се избећи само кроз креирање 
избалансираних и правичних решења којим би се избегле могуће штетне последице и допринело приказивању 
симбола као неопходних елемената политике интеграције.147

1. Правни оквир

Ради изражавања свог идентитета и посебности, заједнице у РМ имају право да употребљавају заставу коју су 
изабрали и коју могу употребљавати у јавном, службеном и приватном животу на начин утврђен овим законом.148

Веће јединице локалне самоуправе доноси одлуку о употреби заставе у јавном и службеном животу, 
а у случајевима када је у општини припадника заједнице више од 50% становништва, тада се испред 
и унутар објеката органа јединице локалне самоуправе истичу заставе РМ и застава те заједнице. У 
овим jединицама локалне самоуправе ако се истакне застава те заједнице, истиче се и застава РМ при 
мултилатералним догађајима, такмичењима и другим скуповима, као и при прославама, свечаностима 
и другим јавним културним, спортским и сличним манифестацијама које су од значаја за јединицу 
локалне самоуправе.149

Припадници заједница у РМ имају право да заставу кроз коју изражавају свој идентитет и посебности 
употребљавају у приватном животу и при одржавању културних, спортских и других приредби које организују 
припадници заједница у РМ.

Законом се одређује и начин истицања застава, а застава РМ увек када се истиче са другим заставама заједница, 
је веће димензије од једне трећине других застава.
Сходно домаћем правном оквиру, у РМ се празнују и нерадни дани су150: 

•	 21. децембар – Дан наставе на турском језику за припаднике турске заједнице; 
•	 27. јануар – Свети Сава за припаднике српске заједнице; 
•	 8. април – Међународни дан Рома за припаднике ромске заједнице; 
•	 23. мај – Национални дан Влаха за припаднике влашке заједнице и
•	 28. септембар – Међународни дан Бошњака за припаднике бошњачке заједнице.

2. Спровођење права у пракси
Узимајући у обзир одредбе закона који прописује начин употребе заставе мањинских заједница у јавном и 
службеном животу долази се до високог прага заступљености ове одредбе на општинском нивоу (подразумевајући 
да су грађани припадници заједница у већем броју од 50% становништва у тој јединици локалне самоуправе), 
међутим само у малом броју општина ово право је примењиво у пракси. У том смислу, право на употребу заставe 
заједница, поред албанске заједнице, могу једино да искористе још и припадници турске заједнице у 2 Општине – 
Пласница и Центар Жупа, као и припадници ромске заједнице у Општини Шуто Оризари.

Да би ово право било спроведено у пракси, потребно је да Веће јединице локалне самоуправе донесе одлуку о 
употреби заставе заједнице у јавном и службеном животу.

Припадници малобројнијих заједница могу да употребљавају заставу заједнице у приватном животу и при 
одржавању културних, спортских и других приредби које нису организоване од општинских или других 
власти, већ их организују сами припадници заједница у РМ.

Сходно Одлуци Уставног суда РМ од 2007. године, за Суд није био споран избор да се застава друге државе 
користи као застава одређене заједнице која није већина у РМ, све дотле док њена употреба значи само 
изражавање припадности одређеној заједници (у функцији Амандмана VIII Устава).151

147   Supra note 5.
148   Чл. 2. Закона о употреби застава заједница у јавном и службеном животу („Сл. лист РМ бр. 58/2005, 100/2011).
149   Ibid., чл. 5. и 6.
150   Чл. 4. Закона о празницима у Републици Македонији („Сл. лист РМ“ бр. 21/1998, 18/2007).
151   Одлука Уставног суда РМ, У.бр.133/2005 од 24.10.2007. године.
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Закључак:

Законски праг за остваривање права на коришћење заставе у јавном 
животу јединица локалне самоуправе постављен је високо и једино у 
корист најбројније мањинске заједнице, а на штету његовог остваривања 
од стране припадника малобројнијих заједница које само у неколико 
општина достижу праг од 50% становништва у тој јединици.

Препоруке: 

1. Препоруке локалној самоуправи

•	 Веће Општине треба да обезбеди да се права остварују у складу са законом и у смеру поштовања 
идентитета и промовисања припадности тој заједници.

2. Препоруке државним властима на централном нивоу

•	 Да се обезбеде начини и креирају законске могућности да припадници малобројнијих заједница 
употребљавају заставу и друге симболе заједнице у јавном животу, а у смеру изражавања припадности 
заједници и ради обележавања дана који празнују, а у складу са законима РМ.

3. Препоруке грађанском сектору

•	 Коришћење симбола од стране невећинске заједнице искључиво као знак припадности и лојалности 
тој заједници и у складу са законом, је у смеру јачања интеграције у друштво и међусобне толеранције 
и разумевања.
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ГЛАВА III    

   МЕХАНИЗМИ ПРОМОЦИЈЕ 
   И ЗАШТИТЕ ПРАВА 
   ЗАЈЕДНИЦА

А. Агенција за остваривање права заједница (АОПЗ)
Законом о унапређивању и заштити права заједница коју чини мање од 20% становништва у РМ, установљена 
је посебна Агенција за остваривање права заједница. АОПЗ, која је започела с радом крајем 2009. године, има 
надлежност, између осталог, да се брине о степену реализације права малобројнијих заједница и да врши 
надзор спровођења закона којима се уређују њихова права.

У оквиру свог рада АОПЗ се залаже за потпуно остваривање и заштиту права припадника заједница у областима: 

•	 запошљавање сходно принципу адекватне и правичне заступљености;
•	 употреба језика; 
•	 образовање на матерњем језику (основно, средње и високо); 
•	 промоција културе и културног наслеђа припадника заједница;
•	 информисање на свом језику кроз електронскe и штампанe медијe;
•	 подршка оснивању удружења грађана и фондација ради остваривања културних, образовних, 

уметничких и научних циљева; 
•	 остваривање права на употребу својих симбола као и у другим областима у којима су законом 

уређена права припадника заједница.

У саставу Агенције установљава се посебан фонд финансијских средстава за остваривање посебних програма 
за спровођење и унапређивање права припадника заједница. Фонд користи и располаже средствима из Буџета 
РМ, донацијама и другим изворима финансирања намењеним за остваривање програма Агенције и програма 
за остваривање унапређивања и заштите права припадника заједница.152

Али, буџет АОПЗ-а је мали и не задовољава потребе, чиме ово тело не може потпуно и ефикасно да одговори 
постављеним обавезама и циљевима. Као што примећује и извештај ЕК о прогресу РМ за 2012. годину, АОПЗ 
није била у могућности да спроведе велики број својих задатака као резултат ограничених финансијских 
ресурса.153 Буџет АОПЗ-а за 2012. годину износио је 6.145.000 МКД (око 100.000 евра), а предлог буџета за 
2013 годину, који је већ у скупштинској процедури, предвиђа чак и смањење суме, тачније за наредну годину 
је предвиђен буџет од 6.051.000 МКД. Иако закон дозвољава да АОПЗ формира посебан фoнд финансијских 
средстава за остваривање својих активности и подршку удружењима грађана, ипак је буџет за наредну годину 
јако рестриктиван и углавном предвиђа средства намењена за плате и основне расходе, из чега се може 
закључити да ће АОПЗ наставити да активно тражи и користи друге изворе финансирања, ван редовних 
буџетских средстава. Иако АОПЗ ради већ 4 године, држава до сада није обезбедила средства која би се 
сходно закону искористила за подршку удружењима грађана припадника малобројнијих заједница, а у смеру 
афирмације и неговања њихових језичких и културних посебности.

Б. Народни правобранилац
Сходно Уставу и Закону о народном правобраниоцу ова институција штити уставна и законска права грађана 
када су иста повређена од органа државне управе и других органа и организација које имају јавна овлашћења. 
Народни правобранилац посвећује посебну пажњу заштити начела недискриминације и адекватне и правичне 
заступљености припадника заједница у органима државне власти, органима јединица локалне самоуправе и јавним 
установама и службама.154

152   Supra 3, чл. 18.
153   Стр. 20, Извештај о напретку РМ, Европска комисија, Брисел, 10.10.2012. СЕЦ (2012)332.
154  Амандман XI, ст.2 Устава РМ, 2001. год.
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Подношење представке

Свако лице може да се пожали Народном правобраниоцу подношењем представке, која не сме да буде 
анонимна и треба да садржи околности, чињенице и доказе на којима се темељи представка. Свако лице може 
поднети представку Народном правобраниоцу када оцени да су му повређена уставна и законска права од 
стране органа државне власти, локалне самоуправе или других организација са јавним овлашћењима.

Представка се може поднети усмено или у писаном облику, иста нема строго прописану форму, а цео поступак 
пред Народним павобраниоцем је бесплатан. Народни правобранилац је дужан да поштује приватност и 
тајност података који се односе на подносиоца.
Језик и писмо на којем је написана представка не представља сметњу у комуникацији са Народним 
правобраниоцем. Са Народним правобраниоцем може да се комуницира на било којем језику и писму, а 
народни правобранилац у поступку по представци одговара на македонском језику и писму те службеном 
језику и писму које употребљава странка.

Поступање НП-а

У оквиру своје надлежности, НП може од органа на који је указано или одговорног и руководећег лица да 
затражи потребна објашњења, информације и доказе о наводима представке, да позове службено лице на 
разговор, као и да обави непосредан увид у предмете и ствари из надлежности органа према којем поступа.155

Ако НП констатује повреду уставно и законски загарантованих права, тада може дати препоруке, предлоге, 
мишљења и указивања о начину уклањања констатованих повреда;  да предложи да се поново спроведе 
дисциплински поступак против службеног, односно одговорног лица, а у случајевима озбиљног кршења 
права са елементима учињеног кривичног дела има право да поднесе захтев надлежном јавном тужиоцу за 
покретање кривичног поступка.156

В. Комитет за односе међу заједницама

Комитет за односе међу заједницама своја овлашћења црпи из амандмана XII Устава Републике Македоније и 
Закона о Комитету за односе међу заједницама.157 У Комитету је седам чланова из реда посланика Македонаца, 
седам чланова из реда посланика Албанаца, један члан из реда посланика Турака, један члан из реда посланика 
Влаха, један члан из реда посланика Рома, један члан из реда посланика Срба и један члан из реда посланика 
Бошњака.158

Комитет ради на седницама по утврђеном дневном реду, ако су на седници присутне две трећине укупног 
броја чланова. Главна и основна надлежност овог комитета је да прати спровођење права, утврђених Уставом 
и законом, према припадницима заједница које нису већина у Републици, остваривање права на употребу 
језика и писма заједница, као и остваривање права из области образовања, право на наставу на језику 
заједница које нису већина у Републици. И овај комитет, слично као и АОПЗ и Народни правобранилац, прати 
имплементацију принципа адекватне и правичне заступљености грађана који припадају свим заједницама у 
органима државне власти и другим јавним институцијама на свим нивоима.

Најзначајнија улога комитета се састоји у његовој надлежности да доноси одлуку о начину одлучивања у 
Скупштини при доношењу закона у случају спора у вези са спровођењем поступка гласања а који се односе 
и посебно дотичу: културу, употребу језика и симбола, образовање и лична документа. Скупштина спроводи 
поступак гласања сходно одлуци Комитета донетој по овим питањима.

Г. Комисије за односе међу заједницама на локалном нивоу

Ове комисије се формирају у складу са обавезом која произлази из члана 55. Закона о локалној самоуправи. 
Према овом закону, општине које имају више од 20% становништва које припада етничкој заједници која 
није већина, обавезане су да формирају комисију за односе међу заједницама. У општини где је формирана 
155   Члан 24. Закона о Народном правобраниоцу („Сл. лист РМ“,бр.60/2003, 114/2009).
156   Ibid., члан 32.  
157   Објављен у „Сл. листу РМ “ бр.150/2007.  
158   Чл.3. ст.3. Закона о комитету за односе између заједница („Сл. лист РМ“ бр. 150/2007).  



50

комисија, свака етничка заједница која живи у општини, треба да буде подједнако заступљена у овој комисији, 
са истим бројем чланова, са циљем да се омогући једнако право гласа свим заједницама. Према овој одредби, 
улога комисија је да расправљају о питањима која су значајна за међуетничке односе и да дају препоруке 
општинском већу, које је пак дужно да размотри мишљења и предлоге и одлучи у вези са њима.

Сходно последњем попису становништва спроведеном на територији РМ 2002. године, ова обавеза за 
формирање комисија за односе међу заједницама на локалном нивоу обавезна је за 20 општина и град 
Скопље. Ипак, у пракси је утврђено шире прихватање и екстензивно тумачење ове одредбе, па су тако Већа 
неких општина, иако немају обавезу, узимајући у обзир значај мандата ове комисије и потребу за развијањем 
међусобног поштовања и толеранције међу заједницама у општини, одлучила да формирају овакве комисије.

У пракси највећи део комисија за односе међу заједницама суочава се са финансијским и структурним 
проблемима. Општине у својим статутима могу да пропишу начин избора чланова комисија. Статут општине 
треба да одреди оптимални број чланова комисије да би се омогућила отворена и искрена дебата о различитим 
ставовима159, у којој би се омогућило свим заједницама да номинују свог представника.

Циљ Комисије је да обезбеди активно учешће невећинских заједница у процесу доношења одлука на 
општинском нивоу, а у вези са питањима која имају етничку природу и која су од значаја за локалну заједницу. 
Формирањем ове Комисије, Општина омогућава форум преко којег може да чује мишљење мањих заједница 
које нису адекватно представљене у Већу Општине, тачније исте имају могућност да представе проблеме у вези 
са остваривањем права која су им загарантована Уставом и законом. 

Д. Комисија за заштиту од дискриминације

Наш Устав прописује да ограничавање слобода и права не може да буде дискриминаторско по основу пола, 
расе, боје коже, језика, вере, националног или социјалног порекла, имовинског или друштвеног положаја. 
Закон о спречавању и заштити од дискриминације забрањује сваку директну и индиректну дискриминацију 
по основу, између осталог, етничке припадности, језика, боје коже, вере и другог.

Горе споменутим законом успостављена jе Комисија за заштиту од дискриминације као самостални и независни 
орган који поступа по представкама, даје мишљење и препоруке за конкретне случајеве дискриминације, 
подносиоцу представке даје информације о његовим правима и могућностима покретања судског или другог 
поступка заштите, а за учињене повреде даје иницијативу за покретање поступка пред надлежним органима.160

Подношење представке комисији

Ако неко лице сматра да је претрпело дискриминацију од стране неког државног органа, органа јединице 
локалне самоуправе, правних лица са јавним правним овлашћењима и правних и физичких лица, тада то лице 
може поднети представку Комисији.

Особа, жртва дискриминације, по неком од основа утврђених у закону има право да поднесе представку 
писмено или усмено на записник, при том је цео поступак бесплатан, тиме што се представка може поднети 
најкасније у року од три месеца од дана када је учињена повреда или најкасније једну годину од сазнања о акту 
дискриминације. Уз представку лице подноси доказе и чињенице којима располаже, а које ће помоћи комисији 
при даљем поступању.161

Комисија даје мишљење о наводној дискриминацији у року од 90 дана од дана подношења представке.162Ако 
се утврди дискриминација, уз мишљење Комисија препоручује начин уклањања повреда права. Лице којем је 
препорука упућена, дужно је да поступи по препоруци и да уклони повреду права у року од 30 дана од дана 
пријема препоруке, као и да о томе обавести Комисију. Ако лице којем је препорука упућена не поступи по 
препоруци, односно не уклони повреду права, Комисија може да поведе иницијативу за покретање поступка 
пред надлежним органом за утврђивање одговорности органа прекршиоца.
159   Стр. 11, Комисије за односе међу заједницама, Успостављање, мандат и постојећа искуства 
       (Удружење „Институт за развој заједнице“-Тетово, 2007).  
160   Члан 24. Закона о Народном правобраниоцу („Сл. лист РМ“,бр.60/2003, 114/2009).
161   Ibid., чл. 25.
162   Ibid., члан 32.
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ЗАКЉУЧНА 
САГЛЕДАВАЊА

Грађани припадници малобројнијих заједница у РМ чине око 10% укупног броја грађана у држави, или око 
200.000 лица, територијално распоређених и насељених у скоро свим општинама у држави. 

Степен остваривања права припадника малобројнијих заједница је на много нижем нивоу у односу на 
права која су загарантована а која у пракси ужива највећа невећинска заједница у РМ. Овако низак степен 
реализације права посебно се примећује у делу коришћења језика заједница, писаним медијима, културној 
делатности и неговању културног идентитета, а коришћење симбола је скоро немогуће.

Неминовно се поставља питање да ли је подједнако и уз омогућавање истих предуслова приступљено највећој 
невећинској заједници и осталим малобројнијим заједницама при спровођењу обавеза које су произашле из 
ООС-а. Правни оквир у РМ тренутно обезбеђује троструки приступ (трослојност) при утврђивању права 
грађана (припадника заједница) и обавеза које произлазе за органе државне власти и јединице локалне 
самоуправе, зависно од тога да ли је реч о већинској заједници (македонском народу), највећој невећинској 
заједници (припадницима албанског народа) или малобројнијим невећинским заједницама (припадницима 
турског народа, влашког народа, српског народа, ромског народа, бошњачког народа и другим).

Степен остваривања права припадника невећинских заједница у највећој мери зависи од њихове бројности 
(на територији РМ и појединачно по општинама), од њихове заступљености и традиционалног насељавања 
одређених територија, од њихове ефективне укључености у процесе доношења одлука и креирање политике, 
као и од омогућавања адекватних и неопходних предуслова  од стране државе. Сходно томе, ако је једна 
заједница заступљена са 2,5% укупног становништва у РМ, ако не постоје активне мере подршке и развој 
неопходних предуслова, ако та заједница није сконцентрисана на одређеним територијама, већ насељава 
разне крајеве РМ и ако постоје неповољни социо-економски услови и низак степен укључености у процес 
доношења одлука, у том случају права загарантована међународним уговорима, Уставом РМ и законским 
прописима у највећем делу биће само „слово на папиру“, а припадници заједнице их неће моћи ефикасно 
остварити.

Држава мора да предузме низ афирмативних мера и створи неопходне предуслове у смеру повећања степена 
реализације права припадника малобројнијих заједница. Остваривање права грађана, припадника заједница 
у РМ, је неопходан предуслов за њихову потпуну интеграцију у друштвене токове, за развој толеранције 
и разноликости кроз поштовање идентитета, културних и језичких посебности. У том смеру, Влада РМ 
је дужна да осигура и обезбеди АОПЗ-у неопходне материјале и људске предуслове са циљем да редовно, 
континуирано и несметано прави анализе о остваривању права припадника малобројнијих заједница и даје 
предлоге за побољшање стања.

Само у оним случајевима када су припадници заједница слободни да користе матерњи језик, када могу 
слободно да се самоорганизују ради неговања својих традиција и културе, када буду створени предуслови 
да активно узму учешће у политичком, економском и културном животу државе, када буду били адекватно 
заступљени у администрацији у смеру повећања нивоа квалитета услуга, само тада ће таква држава 
представљати право демократско и плуралистичко друштво које може да просперира и допринесе развоју 
високог степена толеранције и разумевања.
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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
62. Комисии за односи меѓу заедниците, Воспоставување, мандат и постоечки искуства (Здружение “Институт за 

развој на заедницата “-Тетово, 2007)
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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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