
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА 

ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 ЈАНУАРИ, 2018 гпдина 



Вп спгласнпст сп шлен 12 став 2 пд Закпнпт за унапредуваое и защтита на правата 

на заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп РМ, Агенцијата за пставруваое 

на правата на заедниците дпнесува гпдищна прпграма за рабпта на АОПЗ. 

Оснпвната надлежнпст на Aгенцијата е дпследнп спрпведуваое на уставнп и сп закпн 

загарантираните права  на припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 20 % пд 

населниетп вп Република Македпнија. 

Гпдищната прпграма преставува наспка  за рабпта на Агенцијата вп 2018 гпдина, 

ппддржана сп реалнп спрпвeдливи активнпсти и прпекти вп функција на слпбпднп 

изразуваое, негуваое и развиваое на свпјпт идентитет и пспбенпсти,  врабптуваоетп вп 

прганите на државната управа  и другите јавни институции на сите нивпа, пбразпвание на 

сите степени на свпјпт јазик, изразуваое на свпите културни пспбенпсти, инфпрмираое на 

мајшин јазик какп и ппддрщка на активнпсти на градански прганизации какп главни 

партнери вп креираое на пплитиките. 

Вп изминатипт перипд АОПЗ изгптви Оценка за спрпведуваое на Закпнпт за 

унапредуваое и защтита на правата на заеднците кпи се ппмалку пд 20% пд населенеиетп 

на Република Македпнија, пд кпја прпизлегпа низа преппраки врз кпи е и израбптен 

Стратещки план за перипд 2018-2020 гпдина и кпј претставува пснпва за израбптка на 

пваа Гпдищна прпграма на АОПЗ. 

Прпграмата е изгптвена спгласнп  стратещките припритети на Владата, ЕУ извещтаите за 

напредпк на РМ какп и други релевантни дпкументи. 

 

  



Програма за работа на АОПЗ за 2018  година:  

Агенцијата вп целпст ќе ги испплни задашите и пбврските за унапредуваое и защтита на 

правата на припадниците на заедниците преку реализација на специфишните прпграми:  

 

1. ПСТВАРУВАОЕ И УНАПРЕДУВАОЕ НА ПРАВАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА 
ЗАЕДНЦИТЕ КПИ СЕ ППМАЛКУ ПД 20% ПД НАСЕЛЕНИЕТП НА РМ  

2. ЗАШТИТА И ПРПМПЦИЈА НА ПРАВАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ  
3. ППДДРШКА НА ПРПЕКТНИ АКТИВНПСТИ НА ГРАДАНСКИ ПРГАНИЗАЦИИ ЗА 

СПРПВЕДУВАОЕ И УНАПРЕДУВАОЕ НА ПРАВАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА 
ЗАЕДНИЦИТЕ 

 

 

Прпграмите ќе се реализираат вп целпсна спрабптка сп клушните државни институции 

и тпа: Секретаријатпт за спрпведуваое на пхридскипт рамкпвен дпгпвпр, Управата за 

афирмираое и унапредуваое на културата на припадниците на заедниците вп РМ , 

Управата за развпј и унапредуваое на пбразпваниетп на јазиците на припадниците на 

заедниците и други релевантни институции.  

Вп некпи пд прпграмите предвидена е и активнпст изгптвуваое на анализи. Секпја пд 

анализите ќе ги спдржи следните ппстапки: спставуваое на тим, дефинираое на пплетп на 

рабпта, ппис на надлежнпсти на лицата вп тимпт,изгптвуваое на метпдплпгија,  

спрпведуваое на анализата, изгптвуваое на извещтај и пбјавуваое на извещтајпт. 

Прпграмата за ппддрщка на прпектни активнпсти на градански прганизации за 
спрпведуваое и унапредуваое на правата на припадниците на заедниците нема да биде 
спрпведена ппради непдпбрени финасиски средства вп бучетпт на АОПЗ за 2018 гпдина., 
кпј беще предвиден вп Стратещкипт план на АОПЗ за 2018-2020 гпдина.  

 

 

 

  



Програма 1: ОСТВАРУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА 

ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНЦИТЕ КОИ СЕ ПОМАЛКУ ОД 20% ОД 

НАСЕЛЕНИЕТО НА РМ  

Спгласнп сп закпнските надлежнпсти и стратещки припритети на АОПЗ секпја гпдина се 

спрпведува следеоетп на унапредуваоетп на правата н априпадниците на заеднциите кпи се 

ппмалку пд 20% пд налеселениетп на РМ.  

Целта на пваа прпграма е ппдпбруваое на следеоетп на пстваруваоетп и унапредуваоетп на 

правата на припадниците на заедниците.  

Главни актпвнисти на пваа прпграма се: 

- Изгптвуваое на  метпдплпгија за следеое на правата на заеднциите  

 - Впсппставуваое на систем за следеое преку развпј на дата база 

-  Изгптвуваое на 6 анализи вп следниве пбласти:врабптуваое спгласнп  принциппт на сппдветна 

и правишна застапенпст, пбразпвание, култура, упптреба јазик и симбпли, инфпрмираое на 

јазиците на заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп и градански прганизации 

- Јакнеое на капацитети на врабптените вп АОПЗ 

- Јакнеое на  улпгата на Кпмисиите за пднпси меду заедниците  вп единиците на лпкалната 

сампуправа 

Вп пвие актвинпст ќе бидат инвплвирани и други релевантни институции какп щтп се: ССОРД, НП, 

МИОА, МК, МОН, КЗД, АВМУ, ДЗС 

За пваа прпграма ќе биде пдгпвпрен Сектпрпт за следеое на пстваруваоетп, унапредуваое, 

защтитата  и прпмпција на правата на заеднциите. 

  



Програма 2: ЗАШТИТА И ПРОМОЦИЈА НА ПРАВАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА 

ЗАЕДНИЦИТЕ  

 

 

Спгласнп сп закпнските надлежнпсти и стртещки припритети на АОПЗ секпја гпдина се стреми за  

пбезбедуваое и унапредеуваое на защтитни механизми и прпмпција на правата на припадниците 

на заедниците и ппдигаое на свеста за истите.  

Главни активнпсти на пваа прпграма се: 

- Изгптвени предлпг измени и дппплнуваоа на Закпнпт за унапредуваое и защтита на правата на 

припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп РМ 

- Одржани прпмптивни активнпсти (кампаои,птвпрени денпви,  активнпсти на лпкалнп нивп и др.)     

- Организираое на партиципативни фпруми  

- Јакнеое на капацитетпт на невладините прганизации на заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд 

населениетп вп Р.Македпнија 

Активнпстите предвидени за пдбележуваое на наципналните денпви и прпмпција на културата на 

заедниците  за 2018 гпдина нема да бидат спрпведени ппради непдпбрени финасиски средства 

вп бучетпт на АОПЗ за 2018 гпдина, иакп се предвидени вп Стратещкипт план на АОПЗ за 

2018-2020 гпдина. 

Вп пвие актвинпст ќе бидат инвплвирани и други релевантни институции какп щтп се: ССОРД, НП, 

МИОА, МК, МОН, КЗД, АВМУ, ДЗС, СЕП, МНР, ВРМ, МФ, СЗ, ЗГФ, ПФ и други.  

За пваа прпграма ќе биде пдгпвпрен Сектпрпт за следеое на пстваруваоетп, унапредуваое, 

защтитата  и прпмпција на правата на заеднциите. 

  



Програма 3: ПОДДРШКА НА ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ НА ГРАЃАНСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА 

ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ  

 

 

Спгласнп сп закпнските надлежнпсти и стратещки припритети на АОПЗ  за ппераципнализација на 

фпндпт за финаснсиски средтсва за пстваруваое н аппсебни прпграми за спрпведуваое и 

унапредуваое на припадниците на заедниците, а кпи се пднесуваат за ппддрщка на прпектни 

активнспти на градански здруженија пд заеднците вп 2018 гпдина нема да бидат спрпведени 

ппради непдпбрени финасиски средства вп бучетпт на АОПЗ за 2018 гпдина., кпј беще 

предвиден вп Стратещкипт план на АОПЗ за 2018-2020 гпдина. 

Ппради тпа щтп главната цел на пваа прпграма е зајакнуваое на улпгата на граданскипт 

сектпр вп креираое на пплитики  и дпнесуваое на пдлуки за спрпведуваое и 

унапредуваое на правата на припадниците на заедницигте, АОПЗ дел пд свпите 

активнпсти ќе ги наспши кпн пстваруваое на спрабптка сп медунарпдни дпнпри вп пваа 

пбласт.  

Какп главни активнпсти на пваа прпграма се: 

- Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците пствари спрабптка сп Делегацијата на 

Еврппската унија вп Скппје за институципнална ппдрщка на 8 наципнални градански 

прганизации – грантисти на прпграмата на ИПА за ппдрщка на граданските ппщтества и 

медиумите за 2014 гпдина (IPA CSF Civil Society and Media Programme 2014) ппвик 

EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK. 

- EU Integration facility support. АОПЗ аплицираше за програмата на EUIF во 

соработка со Секретаријатот за европски прашања со проектот на тема: 

„Зајакнување на демократијатијата во РМ преку унапредување и остварување 

на правата на заеднците“. Прокетот е одобрен како проект од втора важност и 

се очекува процесот на одобрување да започне во втората половина на 2017 

година.  

- TAIEX. - Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците планира да реализира 

апликација преку ппмпщ на еврппскипт инструмент за јакнеоеое на инстутициите TAIEX. 

За пваа прпграма ќе биде пдгпвпрен Одделениетп за  успгласуваое и кппрдинација на рабптата 

на државната управа и прпмпција на правата на заеднците. 

 

 



 

Водич на активности на програмите за работа на АОПЗ за 2018 година:  

 

Активнпст 1: Изгптвуваое на анализа за сппдветна и правишна застапенпст на заедниците на 

лпкалнп и централнп нивп 

Активнпст 2: Изгптвуваое анализа за спстпјбите вп пбразпваниетп на заедниците 

Активнпст 3: Изгптвуваое анализа за спстпјбите вп културата 

Активнпсти 4: Изгптвуваое анализи за медиуми  

Активнпсти 5: Изгптвуваое анализи за упптреба на јазици и упптреба на симбпли 

Активнпсти 6: Изгптвуваое анализа за спстпјбите на НВО на заедниците 

Активнпст 7: Ппднесуваое на иницијатива за измена на закпн и спрпведуваое на акциски план 

Активнпст 8: Организираое на партиципативни фпруми 

Активнпст 9: Јакнеое на капацитети на невладници прганизации 

Активнпст 10: Активнпсти ппддржани пд ОБСЕ, ЕУ, други институции и прганизации 

Активнпст 11: Прпмптивни активнпсти вп лпкалните единици  

Активнпст 12:  Отвпрени денпви на АОПЗ 

Активнпст 13: Кампаоа за прпмпција на АОПЗ 

Активнпст 14: Јакнеое на капацитети на невладници прганизации 

Активнпст 15:Јакнеое на улпгата на Кпмисиите за пднпси меду заедниците вп единиците на 

лпкалната сампуправа 

За пваа активнпст ќе биде пдгпвпрен Сектпрпт за следеое на пстваруваоетп, унапредуваое, 

защтитата  и прпмпција на правата на заеднциите. Главна цел е ппдигаое на свеста за 

активнпстите, прпграмите и стратегиите на АОПЗ сп припадниците на заедниците.  

 


