ОЦЕНКА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ СЕ
ПОМАЛКУ ОД 20% ОД НАСЕЛЕНИЕТО ВО РМ

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ

Скопје, декември, 2014

Page 1

Носител на оценката за спроведување на Законот за унапредување и заштита на
правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во
РМ
АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ (АОПЗ)

Изготвувањето на извештајот го поддржа работната група при АОПЗ во состав:

1.

Институција/Организација

Име и презиме

Агенција за остварување на правата на
заедниците

Весна Бабиќ-Петровски,
директор
Јусуф Хасани, заменик директор
Владимир Стојановиќ

2.

Агенција за остварување на правата на
заедниците

3.

Агенција за остварување на правата на
заедниците

Ирена Оровчанец

4.

Агенција за остварување на правата на
заедниците

Лејла Кардовиќ

5.

Министерство за правда

Берат Мехмед

6.

Министерство за надворешни работи

Олгица Василевска

7.

Министерство за локална самоуправа

Сузана Најкова

8.

Секретаријат за остварување на
Охридскиот рамковен договор

Атула Касуми

Управа за развој и унапредување на
образованието на јазиците на
припадниците на заедниците
10. Управа за афирмирање и унапредување
на културата на припадниците на
заедниците
11. Српска заедница

Никола Младеновиќ

12. Лига на Власи

Сашко Колев

13. ДРОМ

Марија Сулејманова

14. Румелија

Белма Хаџикамбер

15. Матуситеб

Селма Сулиманова

16. Мрежа за мултикултурализам

Рубин Земон

9.

Исен Исмани
Ивона Живковиќ

Page 2

17. Мрежа за мултикултурализам
18. Мрежа за мултикултурализам
19. Мрежа за мултикултурализам

Медо Балиќ
Фрањо Ипша
Зоран Поповиќ

Извештајот го изготви
Д-р. Марија Ристеска, консултант на ОБСЕ
Одговорни лица од Мисијата на ОБСЕ во Скопје
Татијана Темелкоска,национален офицер за владеење на правото
Татиана Чернеи, офицер за владеење на правото

Page 3

СОДРЖИНА
ОЦЕНКА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА
НА ПРАВАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ СЕ ПОМАЛКУ ОД 20%
ОД НАСЕЛЕНИЕТО ВО РМ ............................................................................................................ 1
ЛИСТА НА КРАТЕНКИ .................................................................................................................. 6
РЕЗИМЕ ................................................................................................................................................. 8
ОПИС НА ПРЕДМЕТОТ НА ОЦЕНКАТА ...................................................................................... 13
Контекст ........................................................................................................................................... 13
Поими ........................................................................................................................................... 14
Обем на оценката на спроведувањето........................................................................................... 14
Цел на ОСР ...................................................................................................................................... 15
ПРАШАЊА ЗА ОЦЕНКА .......................................................................................................... 15
РЕСУРСИ И ИЗВОРИ НА ИНФОРМАЦИИ .......................................................................... 16
Ограничувања на истражувањето.............................................................................................. 20
ОПИС НА ОЦЕНКАТА ..................................................................................................................... 22
ПРОЦЕС НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦЕЛ 1: СЛЕДЕЊЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО И
УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ СЕ
ПОМАЛКУ ОД 20% ОД НАСЕЛЕНИЕТО ВО ДРЖАВАТА .................................................... 26
Процес на спроведување на активности на следење во програмска област вработување ... 29
Процес на спроведување на активности на следење во програмска област образование ... 32
Процес на спроведување на активности на следење во програмска област култура ........... 33
Процес на спроведување на активности на следење во програмска област информирање и
медиуми ....................................................................................................................................... 34
Процес на спроведување на активности на следење во програмска област соработка и
координација ............................................................................................................................... 35
Процес на спроведување на активности на следење во програмска област Организациско
јакнење ......................................................................................................................................... 41
ПРОЦЕС НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦЕЛ 2: ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА
ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ СЕ ПОМАЛКУ ОД 20% ОД НАСЕЛЕНИЕТО
ВО ДРЖАВАТА .............................................................................................................................. 43
Процес на спроведување на заштита на правата на припадниците на заедниците во
програмска област вработување ................................................................................................ 45
Процес на спроведување на заштита на правата на припадниците на заедниците во
програмска област образование ................................................................................................. 46
Page 4

Процес на спроведување на заштита на правата на припадниците на заедниците во
програмска област култура ........................................................................................................ 49
Процес на спроведување на заштита на правата на припадниците на заедниците во
програмска област информирање и медиуми........................................................................... 51
Процес на спроведување на заштита на правата на припадниците на заедниците во
програмска област соработка и координација ......................................................................... 55
ПРОЦЕС НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦЕЛ 3: ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НАДЗОР ВРЗ
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНИТЕ КОИ ГИ УРЕДУВААТ ПРАВАТА НА
ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ СЕ ПОМАЛКУ ОД 20% ОД НАСЕЛЕНИЕТО
ВО ДРЖАВАТА .............................................................................................................................. 59
РЕЗУЛТАТИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦЕЛ 1: СЛЕДЕЊЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО И
УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ СЕ
ПОМАЛКУ ОД 20% ОД НАСЕЛЕНИЕТО ВО ДРЖАВАТА .................................................... 62
РЕЗУЛТАТИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦЕЛ 2: ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА
ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ СЕ ПОМАЛКУ ОД 20% ОД НАСЕЛЕНИЕТО
НА ДРЖАВАТА ............................................................................................................................. 74
РЕЗУЛТАТИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦЕЛ 3: ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НАДЗОР ВРЗ
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНИТЕ КОИ ГИ УРЕДУВААТ ПРАВАТА НА
ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ СЕ ПОМАЛКУ ОД 20% ОД НАСЕЛЕНИЕТО
ВО ДРЖАВАТА .............................................................................................................................. 92
ВЛИЈАНИЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЦЕЛ 1: СЛЕДЕЊЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО И
УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ СЕ
ПОМАЛКУ ОД 20% ОД НАСЕЛЕНИЕТО ВО ДРЖАВАТА .................................................... 93
ВЛИЈАНИЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЦЕЛ 2: ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА
ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ СЕ ПОМАЛКУ ОД 20% ОД НАСЕЛЕНИЕТО
ВО ДРЖАВАТА .............................................................................................................................. 95
ВЛИЈАНИЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЦЕЛ 3: ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НАДЗОР ВРЗ
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНИТЕ КОИ ГИ УРЕДУВААТ ПРАВАТА НА
ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ СЕ ПОМАЛКУ ОД 20% ОД НАСЕЛЕНИЕТО
ВО ДРЖАВАТА .............................................................................................................................. 98
ПРЕДЛОГ ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ ...................................................................................... 99
ЗАКОНОДАВНА ПРЕПОРАКА ..................................................................................................... 108

Page 5

ЛИСТА НА КРАТЕНКИ
АОПЗ

Агенција за остварување на правата на заедниците

АВРМ

Агенција за вработување на РМ

БРО

Биро за развој на образование

ГО

Граѓански организации

ДЗС

Државен завод за статистика

ДПИ

Државен просветен инспекторат

ЕУ

Европска унија

ЗЕЛС

Здружение на единиците на локалната самоуправа

ЗГФ

Здруженија на граѓани и фондации

ЗУЗПЗ

Законот за унапредување и заштита на правата на припадниците
на заедниците кои се помалку од 20% од населението во РМ

КЗД

Комисија за заштита од дискриминација

КЕСФДЖ
(CEDAW)

Конвенција за елиминација на сите форми на дискриминација на
жените

МЛСП

Министерство за локална самоуправа

МТСП

Министерство за труд и социјална политика

МК

Министерство за култура

МРТ

Македонска радио телевизија

МОН

Министерство за образование и наука

МП

Министерство за правда

ООН

Организација на Обединетите нации

ОБСЕ

Организација за безбедност и соработка во Европа

ОРД

Охридски рамковен договор

ОСР

Оценка за спроведување на регулативата

РМ

Република Македонија

Page 6

ССРД

Секретаријат за спроведување на рамковниот договор

СРД

Совет за радиодифузија

УУРОПЗ

Управа за унапредување и развој на образованието на јазиците на
припадниците на заедниците

УАУКПЗ

Управа за афирмирање и унапредување на културата на
припадниците на заедниците

Page 7

РЕЗИМЕ
Овој извештај има за цел да ги презентира наодите кои произлегоа од анализата на
податоците собрани во рамки на процесот на оценка на спроведувањето на Законот за
унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од
20% од населението во РМ (ЗУЗПЗ), што Агенцијата за остварување на правата на
заедниците (АОПЗ) го спроведе во период април - ноември 2014 година.
Главна цел на овој процес беше да се оцени успешноста на процесот, резултатите и
влијанието од спроведувањето на ЗУЗПЗ и да се идентификуваат областите за
натамошно унапредување на неговата примена, со посебен акцент на ефективноста на
воспоставениот механизам за унапредување и заштита на правата на припадниците на
заедниците кои се помалку од 20% од населението во државата – Агенцијата за
остварување на правата на заедниците.
Оценката на спроведувањето на регулативата (ОСР) се користеше со методот на
оценка на процесот, резултатите и влијанието од спроведувањето на целите на
законот. Двете цели чие постигнување се оценуваше се: 1) остварување и
унапредување на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од
населението и 2) заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од
20% од населението. Спроведувањето на ЗУЗПЗ се оценуваше во периодот од 1
јануари 2009 година1 до 15 ноември 2014 година.
Поради недостаток на акциски план за спроведување на ЗУЗПЗ оценката е основана на
Програмите и стратешките планови на АОПЗ кои ја даваат почетната состојба, а
различните статистички податоци, годишни извештаи, анализи, интервјуа и податоци
од дискусии во фокус групи генерираа докази за процесот на спроведување,
резултатите и влијанието на спроведувањето на законот.
Оценката утврди напредок во остварувањето на функцијата на следење, и промоција на
правата на припадниците на заедниците (иако законот не ја регулира оваа функција на
АОПЗ), но и недостатоци во спроведувањето на функцијата на заштита и надзор врз
1

Законот е донесен во јули 2008 кога е формирана и Агенцијата, но АОПЗ започнува со работа од
ноември 2009 година
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спроведувањето на законите со кои се утврдуваат правата на припадниците на
заедниците кои се помалку од 20%. Ова се должи на нејасноста на самиот закон но и
недостатокот на механизми за остварување на заштитата односно надзорот. Затоа оваа
ОСР дава препораки: (i) за АОПЗ да ја унапреди ефективноста во спроведувањето на
ЗУЗПЗ, (ii) за здруженијата на припадниците на заедниците кои треба да продолжат да
придонесуваат кон остварувањето и унапредувањето на правата на нивните заедници и
(iii) за Министерството за правда и законодавецот да пристапи кон измена и
доуредување на ЗУЗПЗ заради зголемување на ефективноста во остварувањето и
заштитата на правата на припадниците на заедниците.

Page 9

ВОВЕД

Агенцијата за остварување на правата на заедниците (АОПЗ) во соработка со
Министерството за правда спроведе оценка на процесот на спроведувањето (ex-post
евалуација) на Законот за унапредување и заштита на правата на припадниците на
заедниците кои се помалку од 20% од населението во РМ (ЗУЗПЗ)2. Овој процес се
спроведе согласно Методологијата за оценка на спроведувањето на регулативата
усвоена од страна на Владата на РМ на 19.03.2013. Процесот на оценката на
спроведувањето на регулативата (ОСР) опфаќа три чекори: планирање, спроведување и
известување.
Оценката е наменета за потребите на АОПЗ, а ја спроведе работна група со поддршка
на Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Работната група е формирана согласно точка 2.2.1. од
Методологијата за оценка на спроведувањето на регулативата. Во неа со свои
претставници освен АОПЗ учествуваат и Министерството за правда, Министерството
за надворешни работи, Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор, и
претставници на сите органи и институции кои имаат надлежности во спроведувањето
на законот, како и претставници на здруженијата на сите заедници.3 Членовите на
работната група учествуваа во планирањето на оценката, обезбедувањето докази и
информации, но вршеа и анализа на податоците и спроведоа консултации со јавноста
на основа на кои се изготви извештајот за оценката.
Извештајот за оценка на спроведувањето на ЗУЗПЗ има шест дела. Првиот дел се
осврнува на методологијата на оценката на спроведувањето на регулативата. Вториот
дел го опишува предметот на оценката – ЗУЗПЗ. Третиот дел се однесува на
централните прашања на оценката, а четвртиот на ресурсите и изворите на
информации користени за изготвување на овој извештај за оценка. Петтиот дел е сржта
на Извештајот и истиот содржи опис на оценката според целите на ЗУЗПЗ и во
согласност со методот на оценка. Конечно, во шестиот дел се содржат заклучоците и
препораките кои произлегоа од оценката на спроведувањето на регулативата за тоа во
која насока понатаму да се движи законодавниот процес. Во овој клучен и завршен дел

2

„Службен весник на РМ“ бр. 92/2008.
Листата на членови на работната група за оценка на спроведување на ЗУЗПЗ е содржана е во Анекс 1
на овој извештај.
3
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од извештајот се проценува успешноста на процесот на спроведување на ЗУЗПЗ и се
идентификуваат областите за натамошно унапредување на примената на законот.

МЕТОДОЛОГИЈА

Агенцијата за остварување на правата на заедниците и работната група за
спроведување на оценката на ЗУЗПЗ одлучија да спроведат:
а. Оценка на процесот на спроведување на ЗУЗПЗ;
б. Оценка на резултатите од спроведувањето на ЗУЗПЗ; и
в. Оценка на влијанието од спроведувањето на ЗУЗПЗ.
За да се соберат податоци кои се анализираат во овој извештај за ОСР беа комбинирани
статистички податоци со кои располагаат ДЗС, базата на податоци на АОПЗ, ССОРД и
МП. Особено корисни беа и податоците содржани во извештаите на бројни државни
органи и институции (Собрание на РМ, управи и сл.), независните институции
(Народниот правобранител и Комисијата за заштита од дискриминација) и невладините
организации кои спроведуваат разни аспекти на ЗУЗПЗ, како и истражувањата,
аналитичката работа и мониторингот на научните работници, меѓународните
организации и неколку граѓански организации кои се активни на планот на
унапредување на правата на помалобројните заедници.
Истовремено, процесот на спроведување на оценката се одвиваше во согласност со
Планот за спроведување на ОСР изготвен од страна на работната група и кој служеше
како патоказ во спроведувањето на самиот процес, како и со техничка поддршка на
Мисијата на ОБСЕ во Скопје, а посебно на Татијана Темелкоска и Татиана Чернеи и
директниот ангажман на консултантката, др. Марија Ристеска.
Беа превземени голем број активности на собирање на примарни квалитативни и
квантитативни податоци преку користење на следниве алатки:
Прашалници – наменети за здруженијата на припадниците на заедниците, кои имаа за
цел да соберат податоци за процесот на спроведување, квалитетот, резултатите и
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влијанието од спроведувањето. Прашалникот беше усогласен со методот на ОСР и е
главна алатка преку која се прибираа квантитативните примарни податоци.4
Дискусии во фокус групи – наменети за граѓанските организации кои ги
претставуваат и застапуваат интересите на определени целни групи односно
потенцијални корисници на заштитниот механизам – АОПЗ; наменети за институциите
кои го спроведуваат законот; и конечно индивидуални граѓани припадници на
заедниците кои се помалку од 20% од населението во државата. Исто така, фокус
групите беа наменети и за директните корисници на активностите спроведени од
АОПЗ а во насока на унапредување и заштита на правата на помалите заедници. Целта
беше да се собрат квалитативни податоци за мислењето, ставовите и перцепциите на
корисниците за процесот, резултатите и влијанието од спроведувањето на ЗУЗПЗ.
Интервјуа – со институциите кои директно го спроведуваат законот, со цел да се
соберат квалитативни податоци за искуството во неговото спроведување, проблемите,
предизвиците и успесите во тој процес и резултатите од имплементацијата на ЗУЗПЗ.
Собирањето на податоци се спроведуваше фазно во периодот мај - јули 2014 година.
Во првата фаза, односно во текот на мај беа доставени прашалниците и беа собрани
главно квантитативните податоци. Истовремено, се направи преглед на секундарните
извори на податоци (извештаи, анализи, истражувања). Во втората фаза, односно во
месец јуни беа организирани дискусиите во три фокус групи и беа собрани дел од
квалитативните податоци. Конечно, во месец јули беа спроведени интервјуата со што
се докомплетираа квалитативните примарни податоци на основа на кои е направена
анализата содржана во овој извештај.

4

Примероци од прашалникот се приложени во Анекс 2.
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ОПИС НА ПРЕДМЕТОТ НА ОЦЕНКАТА
Контекст
Со Охридскиот рамковен договор (ОРД), потпишан во август 2001 година, се цели кон
промоција на мирниот и хармоничен развој на граѓанското општество, притоа
почитувајќи ги етничкиот идентитет и интересите на сите граѓани на РМ. Потпирајќи
се на ОРД, беа усвоени амандмани на Уставот на РМ со цел да се утврди широка листа
на малцински права, од кои особено значење имаат начелото на соодветна и правична
застапеност на немнозинските заедници во органите на државната власт и други јавни
тела на сите нивоа, употребата на мајчиниот јазик како службен јазик, правото на
образование на мајчин јазик на сите нивоа и локалната самоуправа. Исто така, во
Уставот се воведува одредба со која се предвидува дека Собранието одлучува со
посебно мнозинство гласови при донесување на закони кои директно ги засегаат
културата, употребата на јазиците, образованието, личните документи и употребата на
симболите на заедниците. Имено, за овие закони покрај мнозинството од присутните
пратеници, потребно е и мнозинство гласови од присутните пратеници кои припаѓаат
на заедниците кои не се мнозинство во државата (т.н. Бадинтерово мнозинство).
Со ЗУЗПЗ се воспоставува посебен институционален механизам за следење,
унапредување и остварување на овие со Устав загарантирани права на припадниците
на заедниците - Агенција за остварување на правата на заедниците, која започна со
работа при крајот на 2009 година. Агенцијата, меѓу другото, има надлежност да се
грижи и да ја следи реализацијата и унапредувањето на правата на помалобројните
заедници и да врши надзор над спроведувањето на законите со кои се уредуваат
нивните права. ЗУЗПЗ воспостави правна рамка за подоследно остварување и заштита
на правата на припадниците на заедниците во следниве области: вработување согласно
со начелото на соодветна и правична застапеност; употреба на јазикот на
припадниците на заедниците; образование на мајчин јазик (основно, средно и високо);
промоција на културата и културното наследство на припадниците на заедниците;
информирање на свој јазик преку електронските и печатените медиуми; основање на
здруженија на граѓани и фондации заради остварување на културните, образовните,
уметничките и научните цели; остварувањето на правото на употреба на свои симболи
како и во други области во кои со закон се уредени правата на припадниците на
заедниците.
Page 13

Поими
При утврдувањето на клучните прашања за оценка на спроведувањето на ЗУЗПЗ, беше
неопходно да се дефинираат основните поими со кои се користи законот. Во таа
смисла, основа за дефинирање на поимите, претставуваат членовите 1(с.2), 4, 5, 6, 7, 8
од Законот каде се определува значењето на изразите употребени во овој закон.5

Обем на оценката на спроведувањето
Со оценката на спроведувањето (ОСР) се утврдува процесот, резултатите и
влијанието од спроведувањето на ЗУЗПЗ во однос на посигнување на целите
утврдените во законот.

За кого е наменет извештајот?
Носител:

Агенција за остварување на правата на заедниците

Партнерска
институција:

Министерство за правда

Засегнати страни:
Секретаријат за спроведување на рамковниот договор
Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на
заедниците во РМ
Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците
во РМ
Собрание на РМ - Комитет за односи меѓу заедниците и Комисија за политички систем
и односи меѓу заедниците
Министерство за надворешни работи
Министерство за локална самоуправа
Министерство за финансии
Министерство за информатичко општество и администрација

5

Подетално за поимите кои беа опфатени во оценката, види Планот за ОСР содржан во Анекс 3.
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Народен правобранител
Комисија за заштита од дискриминација
Државен завод за статистика
Централен регистар на граѓански здруженија и фондации
Единици за локална самоуправа
Граѓански организации на припадниците на заедниците
Други граѓански организации активни во оваа област

Краен корисник:

Јавноста и граѓаните

Цел на ОСР
Да се оцени успешноста на процесот на спроведување на ЗУЗПЗ, преку утврдување на
резултатите и слабите страни, да се научи од искуството во спроведувањето на законот
и да се оцени влијанието од спроведувањето на законот, а со цел да се идентификуваат
области за натамошно унапредување на примената на законот.
Посебен акцент во оценката се посветува на ефективноста на воспоставениот
механизам за остварување на правата на припадниците на заедниците кои се помалку
од 20% од населението – Агенцијата за остварување на правата АОПЗ, со цел да се
утврдат областите и да се посочат идните чекори кои ќе овозможат зголемување на
неговата делотворност и унапредување на севкупниот процес и резултати од
спроведување на законот.

ПРАШАЊА ЗА ОЦЕНКА
На основа на анализата на текстот на законот, поточно член 1 и 2, беа утврдени три
основни цели чие постигнување беше предмет на оценка:
Цел 1: Да се обезбеди СЛЕДЕЊЕ на остварувањето и унапредувањето на правата
на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во
државата

Page 15

Цел 2: Да се обезбеди ЗАШТИТА на правата на припадниците на заедниците кои
се помалку од 20% од населението во државата
Цел 3: Да се обезбеди НАДЗОР врз спроведувањето на законите кои ги уредуваат
правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во
државата

Оттука Оценката на спроведувањето на ЗУЗПЗ ќе се фокусира на три централни
прашања и тоа: (а) следење на остварувањето и унапредувањето на правата на
припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во државата; (б)
заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од
населението во државата; и (в) надзор над спроведувањето на законите кои ги
утврдуваат тие права.
Овие централни прашања се врзани со откривање на ефективноста и корисноста на
спроведувањето на законот и дали постигнатите резултати ги оправдуваат вложените
средства и трошоци за спроведување. Тие пак се меѓусебно поврзани со целите на ОСР
(дефинирани погоре), а усогласени со методот на оценката. Како резултат на тоа, беа
утврдени и специфични/посебни прашања кои се користеа како насочувачки во текот
на собирањето на податоците на основа на кои е изработен овој извештај. Согласно
Планот за ОСР, кој е содржан во Анекс 3 на Извештајот за ОСР е содржана листата на
специфични/посебни прашања за оценување на процесот, резултатите и влијанието од
спроведувањето на секоја од целите на законот.

РЕСУРСИ И ИЗВОРИ НА ИНФОРМАЦИИ
Покрај текстот на законот, појдовна основа при утврдување на обемот, предметот и
целите на оценката се користеа следниве документи: (а) Охридскиот рамковен договор
и измените на Уставот на РМ од 2001 година (амандманите IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII и XVIII); (б) образложението на Предлог Законот за
унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од
20% од населението во РМ; (в) Стратешките планови на АОПЗ за 2012-2014 и 20132015; (г) Програмите за работа на АОПЗ за 2010, 2011, 2012 и 2013; и (д) Годишните
извештаи за работа на АОПЗ за 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 година.
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При изработка на извештајот се користат секундарни и примарни извори на податоци.

Секундарни извори на податоци
Како секундарен извор на податоци беа користени следните стратешки и други
документи: стратегии, извештаи, анализи, истражувања од институциите, партнерите и
засегнатите страни.
Во табелата подолу се прикажани секундарните извори на податоци:

Табела број 1: Секундарни извори на податоци
Носител:

Стратешките планови за 2012-2014 и 2013-2015

Агенција за остварување на
правата на заедниците кои се
помалку од 20%

Програмите за работа за 2010, 2011, 2012 и 2013
Годишните извештаи за работа за 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013
Работна методологија на Партиципативниот форум
Извештаи од работата на Партиципативниот форум и анализи
на други експерти

Партнери:

Образложение на ЗУЗПЗ

Министерство за правда

Засегнати страни:
Народен правобранител

Годишни извештаи

Собрание на РМ

Записници од седниците на Комитетот за односи меѓу
заедниците

Министерство за надворешни
работи

Секретаријат за спроведување на
рамковниот договор
Управа за образование

Периодични извештаи за спроведување на меѓународните
конвенции од оваа област
од седниците меѓу
Извештаи и информации
Информации на Управата за култура
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Управа за култура

Информации на Управата за образование

МИОА

Годишен извештај од регистар на државни службеници 20102013

Меѓународни организации:
ООН

Извештаи на ОН и специјализираните тела

Совет на Европа
ЕУ

Мислења на Советодавниот комитет на Рамковната конвенција
за заштита на националните малцинствата на Советот на
Европа

ОБСЕ

Извештаи за напредокот на ЕУ
Висок комесар за национални малцинства на ОБСЕ
Годишни извештаи за спроведени проекти во соработка на
ОБСЕ и АОПЗ

Примарни извори на податоци

При изработка на извештајот беа собрани и обработени примарни податоци користејќи
ги трите истражувачки алатки: интервју, фокус групи и анкетен прашалник. При тоа
процесот овозможи вклучување на бројни институции и организации, а со тоа и учење
од различното искуство на владините и невладините актери во процесот на оценка на
спроведување на ЗУЗПЗ.
Во табелата подолу се прикажани секундарните извори на податоци:

Табела 2: Примарни извори на податоци
Алатка Доставени до кои институции

Одговорени од кои институции
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Интервју

ССРД

ССРД: Атула Касуми

МП

МП: Берат Мехмед

АОПЗ

АОПЗ: Весна Бабиќ

МК
Кабинет на министерот без ресор
Неждет Мустафа:
МОН
Собрание на РМ

Севгуљ Абдула
МОН: Никола Младеновиќ
Собрание на РМ: Јасминка Перчинкова
КЗД: Душко Миновски

КЗД
Фокус групи

Претставници на институциите кои
имаат ингеренции во спроведувањето
на законот
Претставници на корисници (заедници
помали од 20%) - преку невладини
организации кои ги застапуваат
интересите на заедниците

3 фокус групи во Скопје (вклучувајќи
соговорници од целата територија на државата):
1 организирана на маргините на
Партиципативниот форум на заедниците одржан
во јуни 2014 година и 2 организирани и одржани
во просториите на АОПЗ
Вкупно 6 претставници на институции и 18
претставници на здруженијата на припадниците
на заедниците
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Анкетен прашалник

Заедница на Србите

Торбешки културно-научен центар - Румелија

Заедница на Хрватите

ДРОМ6

Заедница на Турците

Заедница на ЕгипќанитеКХАМ7

Заедница на Власите

Лига на Власи8

Заедница на Ромите

Заедница на Хрватите

Заедница на Торбеши

Здружение на граѓани – Српска заедница во РМ

Заедница на Бошњаците

Матуситеб - Турско здружение9

Заедница на Египќани

БЕКА центар10

Заедница на Црногорци
Мрежа за мултикултурно општество

Ограничувања на истражувањето
Едно истражување од ваков вид неизбежно се соочува со многубројни ограничувања
кои мора да бидат земени предвид кога се извлекуваат релевантни заклучоци и
препораки. Покрај временското ограничување од 4 месеца за истражувањето,
деликатниот предмет на истражување, како и недостатокот на практика и култура за
оценување на постигнувањата, постојат ограничувања кои произлегуваат од изборот на
методологијата која е применета во истражувањето и расположливоста на примарните
и секундарните податоци.
Во врска со примарните извори на податоци кои се собрани за оваа ОСР, се забележува
дека постојат неколку ограничувања. Пред се, прашалниците беа испратени до сите
здруженија на заедниците кои во периодот на оценката спроведувале активности
поврзани со остварувањето на правата на помалите заедници, но околу 70% одговорија
на прашалникот. Како резултат на ова, крајниот резултат на оценката може да не ги
отсликува сите активности кои реално се спровеле во периодот на оценката, туку само
6

Центар за ромска заедница - Куманово
КХАМ е здружение на граѓани основано со цел унапредување квалитетот на живеење на ромската
заедница во Делчево
8
Асоцијација на повеќе Влашки здруженија
9
Асоцијација на повеќе Турски здруженија
10
Здружение на бошњачката заедница
7
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оние кои беа споделени и ставени на располагање на тимот кој ја спроведуваше
оценката. Понатаму, со изборот на методот дискусија во фокус група се овозможи
учење од искуството на крајните корисници – претставниците на заедниците кои се
помалку од 20%. Сепак треба да се има в предвид дека дискусиите се водени со три
различни целни групи од кои две: претставниците на здруженијата на припадниците на
заедниците и претставниците на институциите кои учествуваат во спроведувањето на
законот и останатите закони кои ги регулираат правата на припадниците на заедниците
помалку од 20% од населението на РМ се далеку поинформирани за законот, неговите
цели и активностите на институциите за спроведување на законот од останатите
припадници на заедниците – индивидуални граѓани. Ова доведува повторно до
состојба оценката да утврдува повеќе согледувања од оние кои просечниот припадник
на заедниците би ги забележал во периодот на спроведување на законот, иако методот
кој се користеше при оваа ОСР вклучуваше и фокус групи со индивидуални граѓани
припадници на заедниците кои се помалку од 20% од населението во државата.
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ОПИС НА ОЦЕНКАТА

Како независна и меѓународно призната држава членка на ОН потписничка на многу
меѓународни договори, вклучително и Договорот за стабилизација и асоцијација со ЕУ,
државата е обврзана врз основа на уставните одредби во кои се преточени целите
утврдени со Охридскиот рамковен договор и Законот за унапредување и заштита на
правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20 % од населението во РМ,
да се грижи за заштита и унапредување на правата на припадниците на заедниците.
Државата е потписничка на Универзалната декларацијата на ОН за човековите
права како најважен меѓународен документ кој ја обврзува државата да ја штити
егзистенцијата и националниот или етнички, културен, верски и јазичен идентитет на
малцинствата на својата територија, да поттикнува услови за унапредување на нивниот
идентитет и да усвојува соодветни законодавни и други мерки како би ја постигнале
целта. Исто така државата по пат на сукцесија е потписник и на Меѓународниот пакт
за граѓански и политички права (во сила од 1976 година) и Меѓународниот пакт за
економски, социјални и културни права (исто така во сила од 1976 година). Од 1997
е ратификувана и Рамковна конвенција на Советот на Европа за заштита на
националните малцинства (1995)11. Овие меѓународно гарантирани права со
ратификацијата од страна на Собранието на РМ стануваат дел и од македонскиот
правен поредок.
Истовремено, државата регулира права на малцинствата и со сопствените правни акти.
Уставот на РМ е највисокиот правен акт кој ги регулира основните човекови права и
слободи12 на кои земјата се обврзала со потпишувањето на меѓународните правни
документи. Во преамбулата на Уставот, македонскиот народ, како и граѓаните кои
11

Рамковна конвенција на Советот на Европа за заштита на националните малцинства (1995) ги
регулира следниве права: право на еднаквост и еднаква заштита пред законот; слобода на собирање,
здружување, изразување, уверување, совест и религија; право на лицата да ја манифестираат својата
религија и да основаат религиозни институции, организации и здруженија; право слободно и без мешање
да го употребуваат малцинскиот јазик приватно и во јавност, усно или писмено; право да бидат
информирани на јазик што го разбираат за причините за апсење, природата на обвинението и право да се
бранат на тој јазик; право да ги користат своите имиња на малцинскиот јазик и право да поставуваат
знаци на малцинскиот јазик; право да основаат и раководат свои приватни установи и установи за обука;
право да го изучуваат малцинскиот јазик.
12
Скоро половината членови на Уставот се однесуваат на човековите права и слободи.
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живеат во нејзините граници кои се дел од албанскиот народ, турскиот народ,
влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите се
наведуваат како конститутивни на самостојна и суверена РМ во која се гарантираат
човековите права и граѓанските слободи и се обезбедува мир и соживот13. Во член 7
покрај македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, како службен јазик, се утврдува
употребата на јазикот и писмото на граѓаните кои се повеќе од 20% е исто така
службен јазик. Со овој член од Уставот се регулира и издавање на личните документи,
комуникација со подрачните министерства и единиците на локалната самоуправа.
Членот 7 има одредба и за употреба на јазиците и писмата на кои зборуваат помалку од
20% од граѓаните за што одлучуваат органите на локалната самоуправа14. Со член 8 од
Уставот, освен основните слободи и права на човекот и граѓанинот, како темелни
вредности на уставниот поредок се утврдува и начелото на соодветна и правична
застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во органите на државната
власт и другите јавни институции на сите нивоа 15. Со член 19 се гарантира слободата
на вероисповедта, се гарантира слободно и јавно, поединечно или во заедница со
други, изразување на верата.
Во член 48 од Уставот се предвидуваат посебни права на припадниците на заедниците,
вклучително правото слободно да го изразуваат, негуваат и развиваат својот идентитет
и особеностите на своите заедници и да ги употребуваат симболите на своите
заедници. Припадниците на заедниците имаат право да основаат културни, уметнички,
образовни институции како и научни и други здруженија заради изразување, негување
и развивање на својот идентитет. Припадниците на заедниците имаат право на настава
на својот јазик во основното и средното образование на начин утврден со закон.
Уставот гарантира и заштитување, унапредување и збогатување на историското и
уметничкото богатство на државата и на сите заедници во неа (член 56), додека член 69
предвидува дека за законите кои директно ги засегаат културата, употребата на
јазиците, образованието, личните документи и употребата на симболи, Собранието
одлучува со мнозинство гласови од присутните пратеници, при што мора да има
мнозинство гласови од присутните пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се
мнозинство во РМ. Ова мнозинство во одлучувањето е регулирано и при избор на
Народен правобранител (Член 77). Конечно со член 78 се предвидува формирање на
13

Амандман IV на Устав на РМ (Сл. Весник на РМ бр.91 од 20.11.2001 година)
Амандман V на Устав на РМ (Сл. Весник на РМ бр.91 од 20.11.2001 година)
15
Амандман VI на Устав на Рм ( Сл. Весник на РМ бр.91 од 20.11.2001 година)
14
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Комитет за односи меѓу заедниците во Собранието на РМ кој разгледува прашања за
односите меѓу заедниците и дава мислења и предлози за нивно решавање.
Освен Уставот на РМ постојат и други законски акти со кои се уредуваат правата на
припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во државата.
Законот за употреба на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во РМ
и во единиците на локалната самоуправа16 кој во член 41 предвидува дека за
употреба на јазиците и писмата на кои зборуваат помалку од 20% од жителите на
општината одучува советот на општината. Законот го уредува начинот на кој се
изведува воспитно-образовната работа за припадниците на заедниците на јазик
различен од македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Имено, припадниците на
заедниците кои наставата ја следат на јазик различен од македонскиот јазик
употребуваат учебници на јазикот на соодветната заедница. За учениците, припадници
на заедниците педагошката документација се води и издава на македонски јазик и
неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на кој се изведува наставата.
Наставата на јазикот на соодветната заедница може да се следи во основните и јавните
средни училишта, но и на државните педагошки високообразовни установи за
образование на воспитувачи за предучилишно воспитание и наставници за основно
образование, како и по дидактичко - методичките предмети за наставници за средно
образование. Законот за унапредување и заштита на правата на припадниците на
заедниците кои се помалку од 20% од населението во РМ 17 ги уредува правата во
областа на вработувањето согласно со начелото на соодветна и правична застапеност
на припадниците на заедниците (член 4), употребата на јазикот, образованието
(основно, средно и високо), културата и други области во кои со закон се уредени
правата на припадниците на заедниците (член 3). Припадниците на заедниците со овој
закон имаат право на информирање на свој јазик преку електронските и печатените
медиуми (член 6), можат да основаат здруженија на граѓани и фондации заради
остварување на нивните културни, образовни, уметнички и научни цели (член 7).
Припадниците на заедниците имаат право и на употреба на своите симболи (член 8)
кои посебно се уредени со Законот за употреба на знамињата на заедниците во РМ18.

16

Службен весник бр. 101/2008 од 13.08.2002 година
Службен весник бр.92/2008 од 22.Јули 2008 година
18
Службен весник на РМ бр. 58/05 од 19.07.2005
17
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Институционалната рамка за остварувањето и унапредувањето на правата на
припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во државата е
сочинета од Агенцијата за остварување на правата на заедниците (основана со член
2 од ЗУЗПЗ за спроведување на законот и за вршење надзор врз другите закони со кои
се утврдуваат правата на припадниците на заедниците); Управата за афирмирање и
унапредување на културата на припадниците на заедниците во РМ (основана со
Законот за организација и работа на органите на државната управа 19 за афирмирање,
унапредување и објавување на културното творештво и за грижа, негување и
презентирање на културното наследство на припадниците на заедниците во РМ); и
Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на
припадниците на заедниците (основана со Законот за организација и работа на
органите на државната управа20 за да обезбеди спроведување на правото на
образование на јазикот на заедниците)

Значаен

удел

во

остварувањето и

унапредувањето на правото на вработување согласно со начелото на соодветна и
правична застапеност на припадниците на заедниците има и Секретаријатот за
спроведување

на

Охридскиот

рамковен

договор,

а

за

остварувањето

и

унапредувањето на правото на информирање на свој јазик преку електронските и
печатените медиуми, битна улога имаат јавниот сервис Македонската радио
телевизија, Советот/Агенцијата за радиодифузија и приватните медиуми, здруженијата
на граѓани и фондации.
Оваа оценка дава посебен акцент на ефективноста на воспоставениот механизам со
ЗУЗПЗ за остварување и унапредување на правата на припадниците на заедниците кои
се помалку од 20% од населението – Агенцијата за остварување на правата на
заедниците. Од тие причини, извештајот се фокусира главно на процесот, резултатите
и влијанието кое АОПЗ го има остварено во периодот 2009-2014 година во однос на
следењето на остварувањето и унапредувањето на правата на припадниците на
заедниците, заштитата на правата на припадниците на заедниците и надзорот врз
спроведувањето на законите кои ги утврдуваат правата на припадниците на заедниците
кои се помалку од 20% од населението во државата.

19
20

Службен весник на РМ бр. 58/2000 и 44/2002
Ibid
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ПРОЦЕС НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦЕЛ 1: СЛЕДЕЊЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО
И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА
ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ СЕ ПОМАЛКУ ОД 20% ОД НАСЕЛЕНИЕТО ВО
ДРЖАВАТА

Агенцијата за остварување на правата на заедниците – АОПЗ го следи остварувањето и
унапредувањето на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од
населението во државата преку: (i) усогласување на работата на органите на државната
управа за прашањата што се однесуваат за спроведување на Рамковниот договор, а кои
се во функција за остварување на унапредувањето и заштитата на правата на
припадниците на заедниците (член 13, став 1); (ii) координација на активностите со
органите на државната управа и со донаторите (член 13, став 5); (iii) одржување на
комуникација со јавноста и другите целни групи преку медиумите и за ажурирање на
веб страницата на Агенцијата (член 13, став 8); (iv) изготвување извештаи за
информирање на Владата за нивото на спроведување на Програмата за работа на АОПЗ
(член 13, став 9); (v) подготовка на стручно-аналитички материјали од своја
надлежност (член 13, став 10).
АОПЗ е основана со донесување на Законот, во 2008 година, како самостоен орган на
државната управа во својство на правно лице со седиште во Скопје. Агенцијата се
грижи сите припадници на задниците кои се помалку од 20% од населението во
државата да можат целосно да ги остваруваат со Устав и закон загарантираните права,
како што се правото на вработување согласно начелото на соодветна и правична
застапеност, правата од областа на образованието, културата, употребата на својот
јазик и писмо, информирање на мајчин јазик и останатите области од општественото
живеење. За таа цел АОПЗ донесува Стратешки план и Програма за работа.
Спроведувањето на Програмата за работа на Агенцијата е преку обезбедување и
реализација на финансиски средства од Буџетот на РМ и од донатори, потребни за
успешно одвивање на процесот на реализација на обврските што произлегуваат од
Стратешкиот план и Програмата.
Во јануари 2009 година, АОПЗ ги добива првите средства од Буџетот на РМ,
именувани се директор и заменик директор, но отпочинува со работа дури на крајот на
годината кога се сели во постоечките работни простории и вработува четири лица. Во
првата година, АОПЗ изработува тригодишен Стратешки план (2009-2011), развоен
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документ со кој се утврдува мисијата, визијата, принципите и вредностите, стратешки
приоритети и цели за идна работа на АОПЗ. Стратешкиот план 2010-2013 и
Програмата за работа 2011 се резултат на соработката со ОБСЕ во рамките на проектот
Градење на капацитетите, на што се надградува Стратешкиот план 2012-2014. Како
што може да се види Агенцијата ги носи Стратешките планови за период од 3 години.
Пред донесувањето на Стратешките планови не се знае буџетот кој ќе биде одобрен за
реализација

на

планирани

активности,

затоа

плановите

не

содржат

вакви

информации21. Во досегашниот период АОПЗ нема добиено средства од буџетот на РМ
за реализација на истите. Активностите се планирале и со цел добивање на
дополнителни средства од буџетот и спроведување на законските обврски22.
Во стратешките планови, АОПЗ презентира анализа на моменталната состојба и ги
идентификува проблемите на кои Агенцијата ќе работи: (а) вработување (односно
недоволниот број на вработувања на припадниците на заедниците под 20% во
државната и јавна администрација); (б) образование (односно ограничените можности
за образование на својот мајчин јазик, малиот број на ученици кои следат настава на
свој јазик, несоодветниот наставен кадар, неможноста за продолжување на
образованието на мајчин јазик на повисоките степени на образование); (в) култура
(односно недоволната заштита на културното наследство на заедниците (споменици и
др. културни обележја), малиот број културни манифестации на кои се презентираат
фолклорот и другите културни особености на заедниците); (г) информирање и
медиуми (односно недоволното информирање на припадниците на заедниците преку
електронски и печатени медиуми, недоволниот број програми на јазиците на
заедниците, несоодветните термини за програмска реализација, кратко времетраење на
ТВ и радио програмите, недоволниот број на печатени медиуми на јазиците на
заедниците, непостоењето на ТВ и радио програми на другите јазици на заедниците
кои во Уставот на РМ се именуваат како останати). Должно внимание се посветува и
на капацитетите на АОПЗ и потребите за нејзино организационо зајакнување како и
зголемување на вклученоста на Агенцијата во процесот на одлучување за прашањата
кои се однесуваат и ги засегаат интересите на припадниците на заедниците.
Со оглед на фактот дека за ЗУЗПЗ не е донесен посебен Акциски план за негово
спроведување, за почетна основа во оценувањето на процесот, резултатите и
21
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влијанието на спроведувањето на Законот земени се предвид Стратешкиот план на
АОПЗ за 2010-2013, како и Програмите за работа од 2010 до 2013 година. Сите
стратешки документи ги предвидуваат истите стратешки цели, а програмите за работа
предвидуваат активности во истите програмски области: вработување, образование,
култура, информирање и медиуми, соработка и координација.
Оваа оценка утврдува неколку механизми кои АОПЗ ги користи за следење на
остварувањето и унапредувањето на правата на припадниците на заедниците кои се
помалку од 20%. Тие се: Партиципативниот форум, анализите на состојбите,
координација и соработка и бази на податоци.
Партиципативниот форум се воспоставени во 2011 со поддршка на Мисија на ОБСЕ во
Скопје, по препорака на консултантот Алан Филипс кој направил проценка на
капацитетот на АОПЗ за спроведување на законските одредби. Мисија на форумот е
унапредување на остварувањето на правата на заедниците преку поголемо учеството на
припадниците на заедниците во процесите на креирање на политики и одлучување,
како и размена на позитивни искуства и практики во областа на унапредување и
заштита на правата на припадниците на заедниците. Целта на Партиципативниот
форум е зајакнување на соработката меѓу органите на државната управа и заедниците,
изготвување на препораки, законски и други предлог текстови, давање на мислења во
врска со предложените владини политики кои можат посредно или непосредно да
влијаат врз остварување и заштита на правата на припадниците на заедниците.
Во делокругот на работа на партиципативниот форум спаѓа: координација на
интересите на различни заедници и институции кои ги претставуваат заедниците;
вклучување во подготовка на закони: преземање на законски иницијативи;
разгледување и давање на коментари на предлог закони кои се однесуваат на правата
на припадниците на заедниците; учество во изработка на владини програми кои се од
особено значење за заедниците; учество во одредување на приоритети во рамки на
владините политики кои се однесуваат на заедниците или пак се во врска со прашања
кои се од особена важност за заедниците; учество во истражувања и проценки на
потребите на заедниците; едукација на јавноста за потребите, барањата и можностите
на заедниците; учество во одлуки за финансирање на програми наменети за
заедниците; мониторинг и евалуација на реализација на програмите наменети за
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заедниците; поддршка на соработката помеѓу централната и локалните власти за
прашања кои се однесуваат на заедниците; и соработка со меѓународни организации.
Освен преку Партиципативниот форум,

АОПЗ го следи спроведувањето и

унапредувањето на правата на припадниците на помалобројните заедници и преку
анализа на состојбите, изготвување извештаи и водење бази на податоци. Анализите ги
подготвува во секоја програмска област, а за нив не постои методолошка рамка според
која истите се подготвуваат. АОПЗ се обврзува и дека ќе создаде дата бази за следење
на вработувањето на припадниците на заедниците и на граѓански организации на
припадниците на заедниците.

Процес на спроведување на активности на следење во програмска област
вработување
Стратешка цел во програмската област вработување е да се даде придонес кон
остварување на начелото на соодветна и правична застапеност преку зголемување на
бројот

на

вработени

припадници

на

заедниците

во

државната

и

јавната

администрација. Во контекст на стратешката цел 1 на законот – следење на
остварувањето и унапредувањето на правата на припадниците на заедниците кои се
помалку од 20% програмата за работа на АОПЗ ги предвидува следните активности на
следење во програмската област вработување: изработување на програма за
систематско следење на вработување на припадниците на заедниците преку анализа на
годишните планови на министерствата и другите органи и учество во изработка на
владината програма за следење на вработувањата; изработка на софтвер за систематско
следење на состојбата со вработеност на припадниците на заедниците; изготвување на
анализа за состојбата со соодветната и правичната застапеност на припадниците на
заедниците во органите на државната управа и јавните установи; и изготвување и
објавување извештај за вработувањето на припадниците на заедниците во државната и
јавната администрација.

За да може да се оцени успехот, потребно е да се дефинира почетната или појдовната
состојба. На тој начин ќе може да се оцени до каде е процесот на спроведување на
регулативата. АОПЗ за спроведување на активностите од оваа програмска област го
задолжува Одделението за управување со проекти и меѓународна соработка. Во ова
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одделение работат 4 лица и имаат на располагање опрема како што се персонални
компјутери, печатари, телефони и сл. Во периодот на оценка, или поточно во 2009
година, вработените во одделението ги изградиле своите капацитети за ЕУ
интеграција, вовед во Е-Влада, постапка за селекција и вработување на државни
службеници, управување со буџет и финансии и управување со проектен циклус. Во
2012 тие учествувале на тродневни работилници организирани од ОБСЕ: Човекови и
малцински права - нивно унапредување и заштита; Раководење со проектен циклус; и
Методи и инструменти за прибирање податоци. Овие знаења и вештини се оценети
како основни и неопходни за спроведување на предвидените активности во
програмската област вработување, а се однесуваат на следењето на остварувањето и
унапредувањето на вработувањето на припадниците на заедниците кои се помалку од
20% според начелото на правична и еднаква застапеност во државната и јавната
администрација.
Сепак истражувањето спроведено за потребите на оваа оценка забележа недостатоци
во спроведувањето на активностите на следење предвидени во оваа програмска област.
Имено, АОПЗ не започнала со изработување на програма за систематско следење на
вработување на припадниците на заедниците преку анализа на годишните планови на
министерствата и другите органи. Истовремено, Владата не иницирала изработка на
владина програма за следење на вработувањата на припадниците на заедниците во која
АОПЗ би учествувала. Како резултат на тоа и соработката со Министерството за
информатичко општество и администрација за изработка на софтвер за систематско
следење на состојбата со вработеност на припадниците на заедниците не се
реализирала во периодот на оценката.
АОПЗ во рамките на со закон предвидените надлежности во 2011 изготвила анализа на
состојбите со соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците кои се
помалку од 20% од населението во државата на централно и локално ниво. Во текот на
изработката на оваа анализа Агенцијата доставила барања за податоци до сите
институции на централно и локално ниво. Делот од анализата кој што се однесува на
состојбите со правична и соодветна застапеност на локално ниво, содржи обработени
податоци за сите општини во државата. За состојбата на централно ниво, обработени се
податоци за вкупно седумдесет и шест институции.
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Во 2012 година Агенцијата за остварување на правата на заедниците во рамките на со
Закон предвидените надлежности изготвила анализа на состојбите со соодветна и
правична застапеност на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од
населението во државата на централно и локално ниво. Во текот на изработката на оваа
анализа Агенцијата доставила барања за податоци до сите институции на централно и
локално ниво. Делот од анализата кој што се однесува на состојбите со правична и
соодветна застапеност на локално ниво, содржи обработени податоци за 100% од
општините во државата, анализата која се однесува на институциите на централно ниво
содржи податоци за 82,5% од вкупниот број на институции, а анализата за јавните
претпријатија не е целосна бидејќи голем дел од јавните претпријатија не одговориле
на барањето на АОПЗ да достават податоци.
Дополнително во 2012 година Агенцијата за остварување на правата на заедниците, во
рамките на проектот реализиран во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје за
јакнење на капацитетите на АОПЗ, го воспоставува Партиципативниот форум и
воведува пракса за подготовка на извештај кој ќе биде основа на дискусијата на
форумот.

Темата

соодветна

и

правична

застапеност

на

припадниците

на

помалобројните заедници во државната и јавната администрација била предмет на
дискусија и во 2012 и во 2013 година на Партиципативниот форум. Како резултат на
тоа во 2012 работна група составена од претставници на граѓанските здруженија на
припадниците на заедниците изработиле извештај за состојбите со спроведувањето на
начелото на соодветна и правична застапеност во државната и јавната администрација.
Извештајот ги презентира основните принципи за правична застапеност и подетално ги
разгледува механизмите за вклучување на претставниците на заедниците во процесот
на одлучување во парламентот (па оттаму и изборите на пратеници), во извршната
власт (на централно ниво) и во локалната самоуправа.
За разлика од 2012, во 2013 година форумот на темата соодветна и правична
застапеност на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% во државната и
јавната администрација ја потпира на дискусијата на извештаите на две други
институции кои собираат податоци потребни за следењето на спроведувањето на
начелото на соодветна и правична застапеност: Народниот правобранител и
Министерството за информатичко општество и администрација. На основа на нивните
дата бази за вработувањето на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од
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населението во државата може лесно да се изработи извештај, но во 2013 и 2014 година
АОПЗ нема изготвено таков извештај.
Истовремено, оваа ОСР утврдува дека АОПЗ не ги објавува извештаите за
вработувањето на припадниците на заедниците во државната и јавната администрација
(ниту во печатена ниту во електронска форма на веб страната на Агенцијата) иако тоа е
предвидено како активност во годишните програми за периодот на оценка 2009-2014
година. Од интервјуата со претставниците на АОПЗ се доби впечаток дека Агенцијата
почнала да губи доверба во податоците до кои доаѓала преку своите истражувања, а од
друга страна податоците од другите институции (на пример централниот регистар на
државни службеници, Омбудсманот) покажуваат две различни слики, додека до
податоците од Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор до денот на
објавувањето на овој извештај немале пристап.

Процес на спроведување на активности на следење во програмска област
образование

Стратешка цел во програмската област образование е унапредено образование на
јазиците на заедниците. Во оваа област, АОПЗ предвидува спроведување на една
активност за следење на унапредувањето на правата на припадниците на заедниците
кои се помалку од 20% - анализа на состојбата со образованието на припадниците на
заедниците (број на ученици кои ја следат наставата на мајчин јазик, број на ученици
кои го изучуваат изборниот предмет „јазик и култура на заедниците“ и број на
учебници) и изготвување на извештај за состојбата со образованието на припадниците
на заедниците. Целта на следењето е запознавање на состојбите во воспитно
образовниот систем за активно учество на АОПЗ со свои предлози и сугестии при
креирањето на воспитно образовната работа на МОН, БРО,и поддршка на Владата во
спроведувањето реформи и остварувањето на правото на образование на мајчиниот
јазик.
Во рамките на своите активности Агенцијата во соработка со Управата за развој на
образованието на припадниците на заедниците (Турци, Срби, Власи, Бошњаци, Роми)
изготвила анализа за состојбите во основно и средно образование, како и бројот на
ученици во учебната 2011 – 2012 година. Анализата ги опфаќа сите основни и средни
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училишта во РМ во кои се изведува редовна настава на турски и српски наставен јазик,
како и училишта во кои се изучува изборен предмет Јазик и култура на Власите.
Ромите и Бошњаците. Во 2012 година за потребите на четвртиот партиципативен
форум, работна група формирана од АОПЗ во соработка со Управата за развој и
унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците,
здруженија на граѓани од малцинските заедници и поединци компетентни за оваа
област изготвила анализа на состојбата во која се презентирани нормативната и
институционална рамка за доставување на образование на јазикот на заедниците, како
и заштитните механизми за остварување на правото на настава на мајчин јазик. Исто
така, анализата ги прикажува состојбите во основното образование на децата на
припадниците на бошњачката, српската, турската, ромската, и влашката заедница во
државата (односно презентира податоци за вкупниот број на запишани и завршени
ученици во основно и средно образование за секоја од заедниците, бројот на ученици
кои учат на мајчин јазик, број на ученици кои го изучуваат изборниот предмет јазик и
култура на заедниците и бројот на учебници на јазиците на заедниците).
И во 2013 АОПЗ формирала работна група за подготовка на анализата во соработка со
МОН, Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците
на заедниците и Бирото за развој на образованието. Анализата послужила за
информирање на Владата на РМ за состојбите во образованието на припадниците на
заедниците кои се помалку од 20% од населението во државата. И покрај обврската
превземена во програмата АОПЗ ги нема објавено ниту една од анализите на својата
веб страница.

Процес на спроведување на активности на следење во програмска област култура

Стратешка цел во програмската област култура е да се даде придонес во промоцијата
на културното наследство на заедниците. И тука активностите на следење предвидени
во програмата за работа АОПЗ се сведени на подготовка на анализа на состојбата на
културното наследство на припадниците на заедниците. Сепак оваа активност е
спроведена дури во 2013 година и тоа со ангажман на надворешен консултант, а за
потребите на партиципативниот форум. Анализата се осврнува на правната и
институционална рамка и се анализира вклученоста на заедниците во културниот
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живот на централно, а има за цел следење на состојбите и афирмирање на културното
наследство на припадниците на заедниците застапени со помалку од 20% во
културниот живот во државата. Слична анализа за остварување на правото на учество
во културниот живот на локално ниво е изготвена во ноември 2014 година.

Процес на спроведување на активности на следење во програмска област
информирање и медиуми
Стратешката цел на АОПЗ во програмската област информирање и медиуми е
подобрување на информирањето во медиумите на јазиците на заедниците. Во
програмата на АОПЗ предвидени се неколку активности поврзани со следењето на
спроведувањето на правото на информирање на мајчин јазик: анализа на состојбата со
информирањето на јазиците на припадниците на заедниците, обезбедување на обуки и
совети на здруженијата на заедниците за изготвување на проекти и програми од
областа на унапредување и заштита на правата на заедниците, обезбедување на
информации за здруженијата на заедниците за можните извори за финансирање
(централно и локално ниво, меѓународни организации и фондации), и обезбедување на
обуки од областа на унапредување и заштита на правата на припадниците на
заедниците и проектен циклус.
Во периодот на оценка АОПЗ подготвува само еден извештај во кој се прикажува
правната рамка и состојбите во медиумите кои информираат на јазиците на
помалобројните заедници, а потоа детално ги презентира состојбите и проблемите со
кои се соочуваат медиумите на секоја од немнозински заедници во државата.
Анализата е изработена од надворешен консултант, за потребите на вториот
партиципативен форум одржан во 2013 година. И во 2014 година за потребите на
третиот партиципативен форум била подготвена анализа на медиумите на јазиците на
заедниците на локално ниво.
Во 2010 година, АОПЗ во соработка со Информативната канцеларија на Советот на
Европа во просториите на ЕУ Инфо Центарот одржала панел дискусија на тема
„Медиумите и заедниците – Трендови и предизвици“. Целта на панел дискусијата била
да се лоцираат проблемите од областа на информирањето на припадниците на
заедниците, но и да се истакне дека Агенцијата ќе даде свој придонес за подобрување
на информирањето на заедниците на свој јазик како што се турски, српски, ромски,
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бошњачки и влашки јазик, но и на јазиците на останатите заедници како што се
хрватската, црногорската, руската, словенечката, египќанската и останатите заедници
во државата.23
Главна алатка за информирање за состојбите со реализацијата на правата на
припадниците на заедниците е веб страната на АОПЗ. Истата е дизајнирана и пуштена
во употреба во 2010 година, а во 2013 иако се планира не е реализирано надградување
на истата со содржини освен на македонски јазик и на јазиците на заедниците и на
англиски јазик со цел информациите кои се објавуваат, а се однесуваат на работата,
активностите, законската рамка и системот за унапредување и заштита на правата на
припадниците на заедниците да биде достапен до сите граѓани. Како резултат на ова во
рамките на АОПЗ не е формирано одделение за односи со јавноста кое би вршело и
веб-редакција.
Во овој контекст, а во насока на зголемување на транспарентноста во работата и
подобрена информираност на целните групи и граѓаните, АОПЗ развива и превзема
активности

за

реализација

на

комуникациска

стратегија.

Главната

цел

на

комуникациската стратегија на АОПЗ е да се зголеми препознатливоста, активната
поддршка кон Агенцијата од страна на јавноста, како и соработка со институциите.
Комуникациската стратегија содржи: цели на комуникацијата во однос на стратешките
приоритети на АОПЗ; целни групи и анализа на нивните потреби; пораки; алатки или
инструменти за комуникација; генерална временска рамка за спроведување на
комуникациските активности; и методи за мониторинг и евалуација на Стратегијата.
Комуникациската стратегија е насочена кон: припадниците на заедниците под 20 % од
населението во државата, УУРОПЗ, УАУКПЗ, МТСП, Министер без ресор задолжен за
спроведување на Декадата на Ромите, МЛС, СЕП, ССРД, Народен правобранител,
Комисијата за заштита од дискриминација, МНР, Собранието на РМ, КОМЗ,
меѓународните институции и организации, граѓански сектор, медиумите, бизнис
секторот, и ЗЕЛС. Комуникациската стратегија е за три годишен период 2011-2014.

Процес на спроведување на активности на следење во програмска област
соработка и координација

23

Годишен извештај на АОПЗ 2011

Page 35

Во стратешките планови на АОПЗ, стратешката цел во програмската област соработка
и координација е промоција на правата на припадниците на заедниците вклучувајќи ги
моделите на најдобри практики, креирање на политики и планови на централно и
локално ниво и активно учество на припадниците на заедниците во процесот на
донесување на одлуки. Активностите кои се предвидени во програмата за работа на
Агенцијата во оваа област вклучуваат: организација на средби на Партиципативниот
форум најмалку четири пати годишно на теми унапредување и заштита на правата на
припадниците на заедниците; редовни консултативни состаноци со надлежните
институции за координирање на активностите; соработка со други институции и
организации
Во текот на 2011 година, АОПЗ го организира првиот подготвителен форум на кој
беше презентирана предлог методологијата за работа. Во текот на 2012 година се
организирале четири состанок на Партиципативниот форум, од кои два за
организациските потреби на самиот Форум, додека останатите два се тематски и тоа
“Соодветна и правична застапеност на заедниците, недискриминација, човекови права
и полиција” и „Состојбите со образованието и воспитанието на припадниците на
заедниците под 20% во РМ“. Во 2013 година одржани се уште четири тематски
состаноци на Партиципативниот форум и тоа на следниве теми: „Измени и толкувања
на законските акти кои се однесуваат на заедниците и идентификација на механизми за
комуникација на заедниците со органите на државна управа“; „Пристап на
припадниците на заедниците до средствата за јавно информирање и анализа на
состојбата со граѓанските организации кои во статутот имаат определена надлежност
за вршење на работи поврзани со остварување на унапредување и заштита на правата
на припадниците на заедниците“; Соодветна и правична застапеност на припадниците
на заедниците во РМ; и „Имплементација на правото на ефективна партиципација на
заедниците во културниот живот“.
Во текот на 2014 година организирани се уште 3 тематски состаноци на форумот за
следниве прашања: (а) Пристап до фондови и грантови за поддршка на граѓанските
организации на припадниците на заедниците; (б) Остварување и заштита на правата на
припадниците на заедниците на локално ниво; (в) Остварување на правото на пристап
до медиумите и правото на информирање на заедниците на локално ниво. Последниот
состанок на тема „Учеството на заедниците во културниот живот на локално ниво“ се
планира во ноември 2014 година.
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За потребите на Партиципативниот форум, од страна на граѓанските организации и
индивидуални консултанти (во периодот на оценка ангажирани од ОБСЕ) биле
изработени анализи во дадените области кои потоа се предмет на дискусија на
форумот.
Во работата на форумот учествуваат: (а) Институции на централно ниво: Агенцијата за
остварување на правата на заедниците; Секретаријат за спроведување на рамковниот
договор; Собранискиот Комитет за односи меѓу заедниците; Управата за афирмирање
и унапредување на културата на припадниците на заедниците; Управа за развој и
унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците;
Народниот правобранител; Комисијата за заштита од дискриминација; Секретаријатот
за европски прашања; Министерството за надворешни работи; Министерството за труд
и социјална политика; Министерството за локална самоуправа; Министерот без ресор
во Влада на РМ – Неждет Мустафа; (б) здруженија на граѓани од турската ромската
српската влашката заедница; бошњачка заедница и останатите заедници; и (в)
меѓународни организации: Мисија на ОБСЕ во Скопје; Европска комисија; УНДП;
УСАИД; ТИКА (со статус на набљудувачи); (г) домашни и странски експерти; и (д)
истакнати претставници од заедниците. Партиципативниот форум се среќава 4 пати
годишно (квартално) во Скопје. Форумот го свикува Агенцијата за остварување на
правата на заедниците, а со истиот претседава Агенцијата и здруженијата на граѓани.
Секој член на форумот има право да предложи точка на агендата, а заклучоците и
препораките се донесуваат со просто мнозинство од вкупниот број на членови. Со цел
за преземање на одредени специфични активности кои бараат соодветна експертиза,
форумот може да воспостави подгрупи за тематска расправа.
Во периодот на оценка АОПЗ спроведува и голем број на средби и соработки. Истите
може да се поделат на неколку категории: (а) координација и средби со ресорните
министерства и други органи на управата; (б) средби насочени кон промоција на
работата на АОПЗ; (в) средби насочени кон координација на активностите врзани со
остварување на правата на припадниците на заедниците; (г) соработки со меѓународни
организации; и (д) размена на искуства со сродни институции од други земји.
Во однос на првата категорија на средби се одржуваат ад-хок состаноци со ресорните
министерства и другите органи на управата додека Директорката на АОПЗ учествува и
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на колегиумот на Владата кога на дневен ред се точки предложени од страна на
Агенцијата.
Во однос на втората категорија средби во периодот на оценка биле остварени средби со
граѓанските организации и културните друштва на припадниците на заедниците,
дипломатски претставништва и мисии на меѓународни организации во земјата.
Во однос на третата категорија АОПЗ има учествувано во изработката на Програмата
за работа 2011-2013 на Националното координативно тело за недискриминација
подржана од Европска унија и Советот на Европа (во 2010). Во 2011 АОПЗ дала
придонес и во работата на Националната програма за усвојување на правото на ЕУ
(НПАА) преку Работната група за Поглавјето I – Политички критериуми, во рамките
на делот „човекови права и заштита на малцинствата“; и во изработката на
Националната стратегија за еднакви можности и недискриминација. Во текот на 2012
година се вклучила во реализација на подготвителни активности на ИПА проектот
„Поддршка на институциите во имплементација на политиките релевантни за
немнозинските заедници“ од Националната програма 2010 од ИПА компонентата 1.
Истата година АОПЗ се вклучила во изготвување на Акцискиот план за стратешката
цел 3 од Националната стратегија за еднаквост и недискриминација по основ на
етничка припадност, возраст, ментална и телесна попреченост и пол и во работата на
координативното тело на Центарот за поддршка на олеснување на меѓуетнички
спорови како и во работата на Меѓуресорското тело за човекови права со кое раководи
Министерството за надворешни работи.
Во однос на четвртата категорија соработки, директорката на АОПЗ била член на
Мешовита комисија за спроведување на билатерални малцински спогодби на РМ (во
2009); учествувала во изработка на Заедничка програма за правата на заедниците во
Западен Балкан (во 2010). Во периодот на оценка остварени се и редовни средби со
претставниците на Советодавниот комитет на Рамковната Конвенција за заштита на
националните малцинства на Советот на Европа и експертската оценска мисија на
Европската Комисија во областа на правда, слобода и безбедност за потребите на
пишување на извештајот за напредок и препораките на Советот на Европа. Агенцијата
во 2012 година била домаќин на регионална конференција Имплементација на правата
на заедниците на Балканот – трендови, предизвици и перспективи“ на која произлегла
препорака за организирање за организирање на регионална работилница „Учество на
невладиниот сектор во процесот на донесување на одлуки„.
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Во однос на петтата категорија соработки во 2010 АОПЗ остварила посета на
Министерството за човекови и малцински права во Република Србија, го примила во
посета Центарот за иселеници на Црна Гора, Собраниската делегација на Република
Србија и делегацијата на Република Турција предводена од Гувернерот на Мезитли. Во
2013 година АОПЗ реализирала тридневна студиска посета на релевантните
институциите во Република Хрватска.
За потребите на следењето во програмската област соработка и координација АОПЗ во
2011 година изработила база на податоци на здруженија на граѓани и фондации кои во
своите статутарни одредби имаат предвидено и унапредување и заштита на правата на
припадниците за заедниците во РМ. Базата на податоци „постојано се ажурира и се
користи за потребите на Агенцијата, во областа на соработката со граѓанскиот сектор и
унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците.“24
И граѓанските организации на припадниците на заедниците, како актери во
спроведувањето на ЗУЗПЗ, во периодот на оценка имаат воспоставено бројни
соработки главно со државните институции преку кои се остваруваат правата на
припадниците на заедниците, но и меѓусебно (индивидуално или организирани во
мрежи како што е Мрежата за мултикултурно општество). Интересно е да се забележи
дека две заедници преку своите организации поднеле иницијатива до Собранието на
РМ, додека ромските организации ДРОМ и КХАМ за разлика од останатите кои го
одговорија прашалникот се единствените кои имаат активна соработка со локалните
самоуправи и успешно спроведување на иницијативи на локално ниво.

Табела 3: Соработки на граѓанските организации на припадниците на заедниците
Организација
Румелија Торбешки
културно-научен
центар

Центар за ромска
24

Институции за соработка
Собрание на Р.М
Организации на заедниците
(турска, бошњачка, хрватска,
црногорска, ромска, египќанска и
др.)
АОПЗ
АОПЗ

Предмет на соработка
Иницијатива за
дополнување на Уставот
на РМ
Се разговара за
проблемите кои се
заеднички
Партиципативен форум
Партиципативен форум

Интервју со Директорката Бабиќ-Петровска, јуни 2014
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заедница “ДРОМ”Куманово

Локална самоуправа

Локални акциони планови
за Општина Куманово,
учество во изработка на
стратегија за образование
на локално ниво и негова
примена и
имплементација во
Општина Куманово
,Министерство за труд и социјална Изработка на Акциони и
политика
Оперативни планови за
Декада за ромите
Агенција за Вработување
Министерство за култура
Министерство за образование
OSCE, UNDP,UNICEF,UN
Заедница на Хрвати - Куманово,
Коло на српски сестара, Натура
Ликово, Линда, КХАМ, Заеднички
вредности и други
Лига на Власите од РМ АОПЗ
Партиципативен форум
Управа за образование
Управа за култура
НВО КХАМ-Делчево
Локалните
самоуправи
на Спроведување на проектот
општините Делчево, Виница и „Инклузија на деца-Роми“
Пехчево
(донатор-МТСП) и „Добар
почеток“ (РЕФБудимпешта)
НВО КХАМ-Делчево
Министерството за труд и
По основ-заштита на
социјална политика, поточно со ЈУ правата на припадниците
Меѓуопштнските центри во
на заедниците
Источно Брегалничкиот регион
Подрачните единици на Фондот за По основ-заштита на
здравствено осигурување
правата на припадниците
на заедниците
Агенцијата за вработување
Референт за односи со заедниците По основ на вработување
во Делчево
Ромските информативни центри
При изготвувањето на
во рамки на ЛС во Делчево,
Прирачникот за:
Виница и Берово
„Човекови права и права
ЕСЕ (Здружение за еманципација, на заедниците - практики,
механизми и заштита“
солидарност и еднаквост на
жените во РМ)
АОПЗ
Партиципативен форум
Сојуз на балкански
АОПЗ
Правна и логистичка
Египќани
поддршка, активности за
подигање на јавната свест,
претставки до надлежните
органи
Заедница на Хрвати од Народен правобранител
Правна и логистичка
РМ
поддршка, активности за
Сите организации од Мрежа за
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мултикултурно општество
Агенција за остварување на
правата на заедниците

подигање на јавната свест,
претставки до надлежните
органи
Партиципативен форум
Генерален секретаријат на Владата Доставуваме проекти за
на РМ
активности кои се од
интерес за Заедницата од
областа
на
култура,
книжевност, спорт и сл.
Заедница на Хрвати од
РМ

Министерство за култура
Министерство за надворешни
работи
Агенција за млади и спорт
Здруженија на Словенци, Полјаци,
Руси, Црногорци

Агенција за остварување на
правата на заедниците
Извор: Прашалник за ОСР на ЗУЗПЗ, 2014

Доставуваме проекти за
активности кои се од
интерес за Заедницата од
областа
на
култура,
книжевност, спорт и сл.
Соработка главно во
активностите од културен
карактер
Партиципативен форум

Процес на спроведување на активности на следење во програмска област
Организациско јакнење
Стратешка цел на АОПЗ е и зајакнување на нејзините организациски капацитети за
апсорпција на ЕУ и други фондови. Во овој аспект програмата за работа на АОПЗ
предвидува спроведување на следниве активности: обуки и менторство за
усовршување на вработените во Агенцијата; обуки за здруженијата на граѓани на
припадниците на помалите заедници и обуки за обучувачи. Активностите се
спроведуваат во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје во рамките на заедничкиот
проект „Зајакната имплементација на правата на заедниците“. Одговорни за
спроведување на активностите се вработените од одделението за човечки ресурси.
Во периодот на оценка, АОПЗ постепено ги зајакнува своите капацитети и во однос на
човечките ресурси, го дуплира бројот на вработени од 2009 до 2014, а се опремува и со
опрема неопходна за спроведување на активностите кои со ЗУЗПЗ се уредени.
Меѓутоа, буџетските средства со кои АОПЗ располага се ограничени само за
покривање на платите на вработените и за режиските трошоци.
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Табела 4: Капацитет на АОПЗ 2009-2014
Година Вработени
Буџет

% на
реализација на
буџет
95%

6 Компјутери, 6
телефони, 1 возило
2010
10
8.917.000 МКД Лиценциран софтвер,
67%
информатичка опрема
2011
13
6.231.000 МКД Парно, софтвер
92%
2012
11
6.145.000 МКД Компјутерска опрема
92%
2013
12
6.051.000 МКД Компјутерска опрема
91%
2014
12
5.928.000 МКД Компјутерска опрема
/
канцелариски мебел
Извор: Извештај за работата на АОПЗ за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
2009

6

4.925.166 МКД

Опрема

Организационо АОПЗ е поделена на два сектори: 1) Сектор за нормативно-правни и
материјално финансиски работи; и 2) Сектор за меѓународна соработка и управување
со проекти, координација и соработка. Агенцијата има и 5 одделенија: за финансиски
работи, за нормативно-правни работи, за човечки ресурси, за меѓународна соработка и
управување со проекти, за внатрешна ревизија, и одделение за координација и
поддршка. Од имињата на одделенијата се забележува дека само едно од нив има врска
со приоритетни области утврдени со Стратешките планови и Програмата за работа на
агенцијата. Организациона структура која ќе е усогласена со програмата за работа
овозможува поефективно спроведување на истата особено заради тоа што има јасна
врска помеѓу очекуваните резултати од програмата и описот на работните задачи на
одделенијата. Тоа не е случај со АОПЗ.
Најмногу активности се спроведени во однос на градењето на човечки капацитети.
Имено, како резултат на оценката спроведена во 2010 година од страна на експертот за
човекови и малцински права, ангажиран од ОБСЕ, г. Алан Филипс била направена
програма за обуки на вработените и граѓанските организации на заедниците.
одделението за човечки ресурси дополнително ги вклучува вработените на Агенцијата
и во обуките организирани од Агенцијата за администрација, односно Министерството
за информатичко општество и администрација. Во периодот 2009-2014 година
реализирани над60 обуки од кои дел од нив (вкупно 3) се однесуваат и на мобилизација
на ЕУ фондови.
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ПРОЦЕС НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦЕЛ 2: ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА
ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ СЕ ПОМАЛКУ ОД 20% ОД
НАСЕЛЕНИЕТО ВО ДРЖАВАТА
Заштитата на меѓународно регулираните права на малцинствата се врши со внатрешни
и меѓународни механизми.
Меѓународните правни механизми кои се утврдени со посебни меѓународни договори
односно одлуки на одредени меѓународни организации и кои се користат за заштита на
малцинствата се: извештаи на држави; соопштенија на други држави; покренување
постапка пред меѓународни судови; и поднесување претставки на поединци и групи
Меѓународните организации формирале и политички помошни органи кои имаат
надлежност за следење и заштита на правата на малцинствата. Во таа смисла
Организацијата на обединети нации (ООН) ги има основано Комисијата за човекови
права, поточно Поткомисијата за унапредување и заштита на човековите права,
Работната група за малцинства, Високиот комесар на ОН за човекови права, а има
именувано и известувачи по разни прашања и работни групи.
Советот на Европа пак ги има следниве органи од посебно значење за заштитата на
човековите и малцинските права: Европскиот суд за човекови права; Европската
комисија против расизмот и нетолеранцијата (ECRI); Европската комисија за
демократизација преку правото т.н. Венецијанска комисија и Комесарот за човекови
права. Нивните извештаи се користат во овој извештај за да утврди и забележи
состојбата со реализацијата на правата на припадниците на заедниците кои се помалку
од 20% во РМ.
Внатрешните механизми за заштита на правата на малцинствата во државата
вклучуваат: (а) управна постапка за припадниците на заедниците кои работат во
управата, а им се прекршени нивните права; (б) судска постапка за сите останати
припадници на заедниците кои пред судовите може да обезбедат заштита на правата
утврдени со законите и Уставот на РМ; (в) Уставниот суд освен што донесува одлуки
околу уставноста и законитоста на законите, колективните договори, статутите и
програмите на политичките партии и други организации исто така обезбедува заштита
на 3 од 24те основни човекови права и слободи регулирани со Уставот на РМ (член
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110, l.3 Устав на РМ, 1991); (г) надзорните расправи во Собранието на РМ кои можат
да препорачаат до институциите кои вршат заштита на правата спроведување на
законските одредби кои гарантираат права на припадниците на заедниците или да ги
изменат законите со цел поефикасна заштита на правата на заедниците.
Заштита на правата ја вршат и неколку независни тела како што се Народниот
правобранител и Комисијата за заштита од дискриминација. Истите може да дадат
мислење или препорака, но немаат инструменти со кои го казнуваат субјектот или
лицето кое ги повредило правата на припадниците на заедниците.
Со донесувањето на ЗУЗПЗ се формира Агенцијата за остварување на правата на
заедниците. Според ЗУЗПЗ и програмските и стратешките документи АОПЗ има улога
и придонесува во заштитата на правата на заедниците, а особено прваното на
образование на мајчин јазик, правото на соодветна и правична застапеност во
државната администрација, правото на заштита на културата и културните поединости
на заедниците и правото на информирање на мајчин јазик. АОПЗ заштитата на овие
права ја врши без посебен заштитен механизам (на пример претставки), а во соработка
со два органи во состав на министерствата и тоа Министерството за култура (Управата
за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во РМ) и
Министерството за образование (Управата за развој и унапредување на образованието
на јазиците на припадниците на заедниците), како и Секретаријатот за спроведување на
рамковниот договор, електронските и печатените медиуми и јавниот сервис
Македонската радио телевизија.
Стратешкиот план на АОПЗ за периодот 2012-2014 во Мисијата на Агенцијата
утврдува дека таа дава „придонес во остварување на правата на припадниците на
заедниците и едукација на јавноста за вредностите и значењето на почитување и
заштита на правата на припадниците на заедниците и меѓуетничка толеранција како
неопходен предуслов за целосна демократизација на општеството и полн развој на
општеството на патот кон европските интеграции“25. И визијата во истиот документ е
врзана со остварувањето и заштитата на правата дефинирана како „целосно остварени
и заштитени правата на припадниците на етничките заедници во државата“26.
Програмата за работа на АОПЗ утврдува шест програмски области во кои во периодот
на оценката 2009-2014 година се спроведуваат активности на промоција и остварување

25
26

Стратешки план на АОПЗ 2012-2014, 2011
Ibid
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на правата на припадниците на заедниците, како и едукација на јавноста за
вредностите и значењето на почитување и заштита на правата на заедниците и
меѓуетничка толеранција. Стратешкиот план пак на АОПЗ утврдува 14 стратешки цели
поврзани со втората цел на законот заштита на правата на припадниците на заедниците
кои се помалку од 20% од населението во државата во секоја од програмските области:
(а) вработување (зголемување на процентот на вработени припадници на заедниците во
јавниот сектор согласно начелото на соодветна и правична застапеност); (б)
образование (подобрени можности за образование на мајчин јазик и зголемување на
бројот на ученици кои следат настава на мајчин јазик, преку предлагање решенија до
надлежните органи и поддршка на иницијативи); (в) култура (промовирано културно
наследство и културни достигнувања на припадниците на заедниците, со поддршка на
традиционални и нови манифестации, настани и иницијативи, и подобрена заштита на
јазиците на заедниците и на јазиците во изумирање); (г) информирање и медиуми
(поголема застапеност на заедниците во медиумите, подобрен квалитет на програмите
на јазиците на заедниците, подобрен квалитет на програмите на јазиците на
заедниците, и промовирана работа на АОПЗ и други на полето на правата на
жедниците); (д) соработка и координација (зајакната соработка со граѓанскиот сектор,
другите институции и меѓународни организации, зајакната политичка поддршка
(лобирање, законски предлози, анализи, итн.), подобрена комуникација со јавноста); и
(ѓ)

организациско

јакнење

(зајакнат

организациски

капацитет,

и

зголемено

финансирање од ЕУ и други фондови). Следниот дел од извештајот ги презентира
превземените активности од страна на АОПЗ, УУРОПЗ, УАУКПЗ и здруженијата на
граѓани на припадниците на заедниците во секоја од програмските области, а насочени
кон остварување на погоре наведените стратешки цели.

Процес на спроведување на заштита на правата на припадниците на заедниците
во програмска област вработување
Во програмата за работа на АОПЗ во програмската област вработување, а насочено кон
остварување на стратешката цел зголемен број на вработени припадници на
заедниците во државната и јавната администрација е предвидена една активност:
учество на АОПЗ во постапката за вработување на припадниците на заедниците кои се
помалку од 20 % од населението во државата во органите на државната управа и
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јавните установи. Имено, уште во јануари 2013 година АОПЗ започнала со
консултативни средби со МИОА И ССОРД во врска со постапките за вработување на
припадници на заедниците. . Исто така поради малата проактивност од страна на
Агенцијата која очекува според законот сите институции автоматски да ја вклучуваат
во својата работа АОПЗ, а тоа не се случува, намалена е нејзината улога на механизам
за заштита на правото на вработување во согласност со принципот на правична
застапеност.

Процес на спроведување на заштита на правата на припадниците на заедниците
во програмска област образование

Образованието односно настава редовно се изведува и изготвени се учебници и други
наставни материјали на мајчиниот јазик за Албанската, турската и српската заедница.
Припадниците на бошњачката, влашката и ромската заедница следат настава на
македонски или на еден од јазиците на другите заедници, а слушаат изборен предмет
„култура и јазик на својата заедница“27. Наставни програми и планови за изборните
предмети се изготвени од прво до шесто одделение, а за останатите се во процес на
подготовка. Наставата ја изведува несоодветен наставен кадар (на пример, јазик и
култура предава професор по географија.) заради тоа што нема катедра на бошњачки,
влашки и ромски јазик.28
Во Програмата за работа на АОПЗ во програмската област образование, а насочено кон
остварување на стратешката цел подобрени можности за образование на мајчин јазик
предвидени се спроведување на следниве активности: работни средби на АОПЗ со БРО
околу подготовката на наставните планови и програми за образование на
припадниците на заедниците. Целта на средбите е воспитно образовниот систем и
наставните материјали да развиваат толеранција, почитување на разликите меѓу луѓето
и на нивните права и одговорности. Планирано е работните средби да се организираат
3 пати годишно со цел учество на АОПЗ во изготвувањето на наставните планови и
програми со свои предлози, размислувања и сугестии за некои наставни програми да се
редефинираат, преработат или поконкретно да се преземат одредени чекори. Но,
27

National Report submitted in accordance with paragraph 15 (a) of the Annex to Human Rights Council
Resolution 5/1, p. 16
28
Интервју со Н. Младеновиќ, Управа за унапредување и развој на образованието на помалите заедници,
Јули 2014
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истражувањето спроведено за потребите на оваа оценка покажа дека АОПЗ не презела
иницијатива за остварување на средбите со Бирото за развој на образованието.
Во Програмата за работа на АОПЗ во програмската област образование, а насочено кон
остварување на стратешката цел зголемување на бројот на ученици кои следат настава
на мајчин јазик, преку предлагање решенија до надлежните органи и поддршка на
иницијативи предвидено е спроведување на следнава активност: реализација на
промотивна кампања со цел подигање на свеста на родителите и учениците за следење
на редовна настава на турски и српски наставен јазик како и изучување на изборниот
предмет Јазик и култура на Ромите, Власите и Бошњаците. Во однос на ова, оценката
утврди дека во текот на 2013 година, АОПЗ во соработка со УУРОПЗ и Секретаријатот
за спроведување на Рамковниот договор спровела промотивна кампања во основните
училишта со цел подигање на свеста на родителите и учениците за следење на настава
на мајчин јазик. Кампањата за промоција на правото на образование на својот мајчин
јазик била под мотото „Искористи го своето право - образувај се на својот мајчин
јазик“. За таа цел биле изработени промотивни материјали (флаери) за запознавање на
припадниците на заедниците со нивното право на образование и се дистрибуирал
прирачникот „Спроведување на правата на заедниците – практики, механизми и
заштита“. Кампањата е спроведена со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје.
Форматот на кампањата „Искористи го своето право - образувај се на својот мајчин
јазик“ е организирање на дебати и трибини за информирање на родителите за
можноста од изучување на изборниот предмет јазик и култура на заедниците и следење
на редовна настава (Срби и Турци). Во периодот на оценка 2009-2014 се одржани
15трибини во 15 населени места на кои учествувале 800родители., ученици и наставен
кадар.
Ваквиот пристап влијае на справување со проблемот - недоволно познавање и интерес
на родителите да ги запишат децата да учат на мајчин јазик иако правото законски го
уживаат, простор и наставен кадар е обезбеден (на пример, кај српската заедница).
Сепак, дискусиите во фокус групи покажаа дека под стратешката цел зголемување на
бројот на ученици кои следат настава на мајчин јазик, преку предлагање решенија до
надлежните органи и поддршка на иницијативи, АОПЗ е потребно да иницира друг вид
на активности во функција на остварување на целта. Имено, припадниците на
помалобројните заедници алармираа за неколку постоечки проблеми кои влијаат на
зголемувањето на бројот на ученици кои следат настава на мајчин јазик како што се:
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недостаток на учебници и други наставни материјали на јазиците на заедниците (на
пример, турската) на кои се изведува редовна настава; немањето кадар за изведување
на настава на предметот култура и јазик на Бошњаците. АОПЗ во моментов не ја гледа
својата улога како медијатор и лобист на припадниците на заедниците за актуализација
и разрешување на овие проблеми. Интервјуата покажаа дека Агенцијата препушта на
УУРОПЗ која ги следи состојбите и да упати барање до Педагошки и до Филолошки
факултет за да се отпочне со образование на кадар кој ќе може да го предава предметот
култура и јазик на Бошњаците. Граѓанските здруженија на припадниците на
заедниците исто така не ја гледаат АОПЗ како институција која би можела да се заложи
за остварување на нивните права на образование на мајчин јазик и самите имаат
доставено барања до БРО за видоизменување на формата преку која се остваруваат
правата. На пример, српската заедница има доставено барање наместо редовна настава
на српски јазик поради неможноста заедницата да формира група на ученици доволно
голема за изведба на наставата, српскиот јазик да се изучува како изборен предмет
(што е случај со ромскиот, влашкиот и бошњачкиот).
Интересно е да се забележи и дека граѓанските здруженија на припадниците на
заедниците превземаат сопствени иницијативи за доставување на образовни услуги,
изучување на мајчиниот јазик за деца и возрасни (види Табела 5).
Табела 5: Граѓански организации кои организираат настава на мајчин јазик
Организација

Вид на активност

Лига на Власите Организирање на
курсеви по влашки јазик
од РМ
за возрасни и деца каде
нема настава по
предметот Култура и
јазик на Власите
Заедница
на Школа хрватског језика
за возрасни
Хрвати во РМ
Курс на хрватски јазик
за деца

Пери
од

Соработка
институции

20112014

/

2011

Свеучилиште во
Загреб
Министерство за
образование на РХ
/

20102014.

Српска заедница Образование на мајчин 2006,
јазик
2011
во РМ
Извор: Прашалник за ОСР, 2014

со
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Процес на спроведување на заштита на правата на припадниците на заедниците
во програмска област култура

Во Програмата за работа на АОПЗ во програмската област култура, а насочено кон
остварување на стратешката цел промовирано културно наследство и културни
достигнувања на припадниците на заедниците, со поддршка на традиционални и нови
манифестации, настани и иницијативи, предвидени се спроведување на следниве
активности: тримесечни средби со Управата за афирмирање и унапредување на
културата на припадниците на заедниците и организирање на средби со културноуметнички друштва и културни центри на локално ниво.
Агенцијата не дава посебен осврт на остварувањето на овие активности во годишните
извештаи. Сепак со оглед на фактот што од 2012 година АОПЗ ја вклучува УАУКПЗ во
Партиципативниот форум, кој се состанува четири пати годишно, може да се заклучи
дека редовни средби со Управата се одржуваат на кои се прави координација на
активностите на двете институции, размена на податоци и искуства, како и развој на
заеднички програми од областа на културата.
Од друга страна, Партиципативниот форум не води кон институционализација на
средбите помеѓу АОПЗ и културно-уметничките друштва на заедниците, туку
културните манифестации кои традиционално ги организира АОПЗ во соработка со
здруженијата на припадниците на заедниците и нивните културно-уметнички друштва.
Иако АОПЗ не известува поединечно со кои културно-уметничките друштва на
заедниците соработувала во текот на периодот на оценка организацијата на
мултикултурна манифестација ни ја открива листата на културно-уметничките
друштва на заедниците со кои АОПЗ остварила средби (види Табела 6). Целта на овие
средби е запознавање со активностите и разменување на нови идеи за подобрување на
условите за работа на овие друштва како и заедничко организирање на настани.
Табела 6: Средби со културно-уметнички друштва
Година
2009
2013

Име на манифестација
Ден на
мултикултурализмот
Годишна
мултикултурна
манифестација
„Македонија наш дом“

Средби со КУД
Мрежа на мултикултурно општество
КУД „Пирамида“ Охрид –Еѓипќани,
КУД „Грамостеан“ Скопје – влашка заедница,
Пеачка група од хрватската заедница во РМ,
КУД „Свети Сава“ Тетово – српска заедница,
КУД „Рашид Шахир“ Куманово – ромска
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заедница,
КУД „Каршиака“ Скопје – албанска заедница,
КУД „Радика“ Дебар – торбешка заедница,
рецитал „Горски Вијенац“ Јелена Костуранова
– црногорска заедница,
Пеачка група од унгарската заедница,
КУД „Јени Јол“ Скопје – турска заедница,
КУД „Љиљан“ Скопје – бошњачка заедница,
КУД „Славјанка“ Скопје – руска заедница,
КУД „Орце Николов“ Скопје – македонска
заедница
2014
Пеачка група „Грамостеањ“ од Скопје,
Влашка заедница
Хор „Пресвето срце Исусово“ од Скопје,
Хрватска заедница
КУД „Славјанка“ од Скопје, Руска заедница
КУД „Љиљан“ од Скопје, Бошњачка заедница
КУД „Српски вез“ од Куманово, Српска
заедница
КУД „ Клеопатра“ од Струга, Заедница на
Еѓипќаните
КУД „Каршијака“ од Скопје, Албанска
заедницаФуат Исакоски и неговиот оркестар,
Струга
КУД „Јени Хајат“ од Тетово, Турска заедница
Ансамбл „Кочо Рацин“ од Скопје,
Македонска заедница
Трубачки оркестар на Кемал Асанов од
Струмица, Ромска заедница
Извор: Извештај за работа на АОПЗ 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и Прашалник за ОСР
АОПЗ во периодот на оценка има спроведено активности кои ја афирмираат културата
на помалите заедници. На пример, во мај 2009 година одржан е Ден на
мултикултурализмот кој е организиран во соработка со Мрежа на мултикултурно
општество. Во периодот 2009-2012 воспоставена е соработка со ЗГФ од припадниците
на заедниците и претставниците на АОПЗ редовно присуствуваат на нивните културни
манифестации. Конечно, АОПЗ од 2013 година се обврзува да преземе поактивна улога
во промовирање на културните различности на заедниците преку реализација на
културна манифестација, со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје и во соработка
со Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на
заедниците.

Ваквата

манифестација,

која

прерасна

во

традиционална,

беше

организирана и во текот на 2014 година. Од АОПЗ очекуваат оваа манифестација да
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има „влијание на подигање на јавната свест за значењето на мултикултурализмот во
државата“29.
На ваквите културни манифестации организирани од страна на АОПЗ, а во функција на
остварување на целта промоција на културното наследство се надоврзуваат со свои
активности и здруженијата на припадниците на заедниците и културно уметничките
друштва. Тие со сопствени средства (од чланарини, донации, или поддржани од своите
матични држави или од буџетот на Министерството за култура) организираат различни
културни манифестации со кои ги негуваат особеностите на нивната заедница и ја
продолжуваат традицијата и обичаите. Ваквите активности вклучуваат учество на
фолклорни фестивали и културни манифестации како на пример Меѓународен
фестивал „Да пееме и играме заедно“ - Гармен Р. Бугарија. Колонија на ракотворби и
народни носии Битола, Организација на влашки и ромски вечери, прослава на
празници како што е денот на Бошњаците, Св. Сава или денот на Црногорците и сл.
Сепак за разлика од претходно планираните и спроведени активности програмата на
АОПЗ во 2013 година содржи активност - Реализација на промотивна кампања со цел
запознавање на јавноста со културата на припадниците на заедниците во државата која
не е спроведена заради недостаток на финансиски средства. Имено АОПЗ не добива
буџет за изработка на промотивни материјали за запознавање на припадниците на
заедниците со нивните културни права и реализација на средби со граѓани и
претставници на граѓански организации.
Недостатокот на финансиски средства е причината зошто АОПЗ не изготвува програма
за заштита на јазиците на заедниците и финансиски не поддржува продукција на
репортажи за јазиците иако во програмата за работа на АОПЗ во програмската област
култура ова е планирано, а е насочено кон остварување на стратешката цел подобрена
заштита на јазиците на заедниците и на јазиците во изумирање. Овие активности се во
согласност со член 17 од ЗУЗПЗ во кој се предвидува посебен фонд преку кој АОПЗ ќе
поддржува, меѓу другото, и изготвување нови емисии за културните особености и
знаменитости на заедниците.

Процес на спроведување на заштита на правата на припадниците на заедниците
во програмска област информирање и медиуми

29

Интервју Весна Бабиќ Петровски, Директорка на АОПЗ, јуни 2014
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Во програмата за работа на АОПЗ во програмската област информирање и медиуми, а
насочено кон остварување на стратешката цел подобрено информирање во медиумите
на јазиците на заедниците предвидени се спроведување на следниве активности:
финансиска поддршка на програми на јазиците на заедниците. Поддршката има за цел
да придонесе во збогатување на ТВ и радио програмите и нивна презентација во
јавноста. Меѓутоа заради необезбедување на средства во Фондот на Агенцијата,
ваквите активности не се спроведени. Во меѓувреме јавниот сервис МРТ продуцира
програма на јазиците на заедниците кои имаат проблематична програма на емитување
и низок квалитет. Истовремено, тие комуницираат само со заедницата за која се
наменети неодговарајќи на потребата „да се искористат како простор за размена на
информации меѓу самите заедници, но и со институциите“30 и на тој начин да
промовираат мултикултурализмот и меѓусебното разбирање и толеранција.
Во оваа програмска област АОПЗ предвидува и цел подобрено информирање во
медиумите на јазиците на заедниците во рамки на која се планира спроведување на
следниве активности: воведување на награди за најдобри практики во промоција на
заедниците, креирање и одржување на веб страна и креирање и спроведување на
комуникациска стратегија, одржување на редовни средби со медиумите на заедниците.
Овие активности имаат за цел подобрување на информирањето на припадниците на
заедниците со работата на Агенцијата. Од нив може да се види дека АОПЗ за главна
комуникациска алатка ја смета веб страницата. За да стигнат информациите за работата
и постигнувањата на Агенцијата до сите заедници АОПЗ планира веб страницата да
нуди содржини на 7 јазика (5 на заедниците, и македонски и англиски јазик).
Истражувањето за потребите на оваа оценка покажаа дека во периодот на оценка 20092014 година биле спроведени само активностите за креирање на веб страна и
комуникациска стратегија. Имено веб страната на АОПЗ функционира од 2010 година.
Истата нуди информации за Агенцијата (организација и вработени), нејзиниот мандат
(законот), извештаите од работата на Агенцијата и стратешките планови и Програмите
за работа. Содржините за проекти и активности не се обновени. Јазикот на веб страната
е македонски, а содржини на другите јазици на заедниците се уште не се достапни. Не
се реализирани ниту планираните активности за споделување преку веб страната на
јасно разбирливи и атрактивни содржини (текстови, видео-материјали, туторијали,
„успешни приказни и практики“, итн.), информации за одржани обуки и тие што
30

Тунева М. (2013) Анализа за правата и известувањето за етничките заедници во медиумската сфера на
РМ
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следуваат, поважни датуми во историјата на Агенцијата, посебна рубрика за најчесто
поставувани прашања со што би се обезбедиле одговори за најзачестените прашања
што ги поставуваат граѓаните за работењето на Агенцијата, за нејзината улога во
државата, за законските и уставните рамки на работењето, итн.
Во 2014 година со поддршка на ОБСЕ, АОПЗ работи на унапредување на веб
страницата и нејзино претворање во портал со повеќејазичен интерфејс и различни
содржини на јазиците на заедниците.
Комуникациската стратегија е усвоена во 2011 година и претставува стратешки
документ со кој Агенцијата за остварување на правата на заедниците ќе овозможи на
транспарентноста и отчетноста кон јавноста. Стратегијата оценува дека на тој начин
граѓаните ќе имаат позитивна перцепција за работата на оваа институција.
Поради неспроведување на член 17 од законот, кој предвидува основање на посебен
фонд на АОПЗ, не се реализираат ни активностите за доделување на награди на
општина, медиум, поединец, бизнис сектор, граѓанска организација кои со својата
работа дале придонес во промоција на заедниците. Со тоа се забавува реализацијата и
на комуникациската стратегија која преку зголемување и поттикнување на
одговорноста и транспарентниот пристап во функционирањето на Агенцијата за
остварување на правата на заедниците; и поттикнување на граѓаните и релевантните
институции да се вклучат во процесот на работа на Агенцијата треба да ја оствари
својата цел да се зголеми препознатливоста, активната поддршка кон Агенцијата за
остварување на правата на заедниците од страна на јавноста, како и соработка со
институциите.
АОПЗ не известува дали и со кои редакции на јазиците на заедниците одржувала
средби во периодот на оценка така што не може да се процени дали овие активности се
спроведени. Програмата за работа предвидува вакви средби да се одржуваат секој три
месеци со цел во континуитет да се следи состојбата со информирање на јазиците на
заедниците преку јавниот сервис, да се лоцираат проблемите и потребите на истите и
нивно

запознавање

со

активностите

на

АОПЗ.

Тематските

состаноци

на

Партиципативниот форум исто така не нудат институционализација на средбите со
редакциите на јазиците на заедниците бидејќи претставници на МРТ не се вклучени во
работата на форумот.
Интересно е да се забележи дека АОПЗ одлучува да изгради канали на соработка и
преку нив и информирање за својата работа на здруженијата на заедниците преку
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обуки и совети, но и преку информирање за можностите за финансирање од други
извори, како и преку директно финансирање на проекти од страна на АОПЗ.
Во периодот на оценка, или поточно последните две години, се спроведени бројни
обуки во кои се вклучени здруженијата на припадниците на заедниците (види табела
7). Тие се реализирани од страна на АОПЗ и ОБСЕ, а имаат за цел да овозможат развој
на нови програми преку кои ќе се унапредат правата на припадниците на заедниците; и
проширување и зајакнување на знаењето за меѓународните и националните
стандардите за правата на заедниците, како и стекнување на вештини за пренесувањето
на знаењето на други припадници на заедниците.
Табела 7: Обуки за припадниците на заедниците
Година

Вид на обука

2013
Човекови и малцински права - нивно унапредување и заштита
2013
Обука за раководење со проектен циклус
2013
Обука за методи и инструменти за прибирање податоци
2013
Обука за мобилизација на фондови
2013
Обука за малцински права: набљудување, анализа и известување
2013
Обука за најдобри практики за финансиска поддршка
2013
Обука за административно работење
2014
Обука за обучувачи за човекови и малцински права
2014
Каскадни обуки за човекови и малцински права
Извор: Прашалник за ОСР, 2014

Во однос на информирањето на здруженијата на припадниците на заедниците за
можностите за финансирање треба да се напомене дека АОПЗ по создавањето на базата
на здруженија не создава листа со електронска пошта преку својата веб страница, ниту
нуди информации за можности за финансирање. Исто така во периодот на оценка 20092014 отсуствува и советодавната улога на АОПЗ во однос на средствата финансирани
од институциите на централно и локано ниво, меѓународните организации и фондации
за кои здруженијата на припадниците на заедниците би можеле да аплицираат. Но
затоа пак во соработка со ОБСЕ изработува Програма за финансирање на здруженијата
на заедниците и Правилник за мониторинг и евалуација на програмата кои беа усвоени
на седница на Влада на РМ како материјал од информативен карактер. Заради
необезбедените средства за функционирање на Фондот согласно член 17 од Законот, а
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со тоа и недостаток на финансиски средства, Програмата во периодот на оценка не
била реализирана.

Процес на спроведување на заштита на правата на припадниците на заедниците
во програмска област соработка и координација
Во програмата за работа на АОПЗ во програмската област соработка и координација, а
насочено кон остварување на стратешките цели: промоција и заштита на правата на
припадниците на заедниците преку креирање на политики и планови на државните
институции и локалните самоуправи преку соработка и поддршка од страна на
Агенцијата; и имплементирање на модели на добри практики за унапредување и
заштита на правата на припадниците на заедниците во најмалку една државна
институција и две општини, предвидени се спроведување на следниве активности:
давање на совети на централно и локално ниво за унапредување и заштита на правата
на припадниците на заедниците; редовни средби со релевантни институции во РМ; и
организирање на работни средба со институции и граѓански организации од регионот
кои работат на унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците.
Во однос на првата активност може да се забележи дека АОПЗ не известува за
процесот на нејзино спроведување во периодот на оценка. Имено, не се дадени совети
на централно и локално ниво за унапредување и заштита на правата на припадниците
на заедниците. Спроведените интервјуа дополнително утврдуваат дека Агенцијата се
уште се соочува со проблем, односно дека не е препознаена за тело кое во
институционалната рамка на државата има знаење и искуства за да може дава совети за
унапредување и заштита на правата на жедниците. Тоа е особено забележително од
податоците за работата на парламентарниот Комитет за односи меѓу заедниците, кој во
периодот на оценка одржал 16 седници од кои 6 имале допирна точка со правата на
помалите заедници31, а АОПЗ била поканета само на три седници на Комитетот. Затоа
31

Седма седница на Комитетот одржана 2010 година за извршувањето на одредбите на член 29, 30 и 31
од Законот за употреба на јазикот; Осма седница на Комитетот одржана во 2010 година за случувањата
во сферата на образованието во РМ и нивното влијание врз меѓуетничките односи во земјата; Десетта
седница на Комитетот за односи меѓу заедниците одржана во 2010 година за следењето на примената на
начелата на соодветна и правична застапеност и недискриминација; единаесетта седница на Комитетот
одржана во 2010 година во врска со загарантирани пратенички места за припадниците на помалите
етнички заедници и нивната застапеност во Собранието на РМ; Дванаесетта седница на Комитетот
одржана 2010 година за имплементација на Националните акциони планови од Стратегијата и Декада за
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интензивното промовирање на работата на Агенцијата и воспоставување на
партнерства и соработка со парламентарниот комитет и со комисиите за односи меѓу
заедниците на локално ниво се особено потребни.
Во однос на втората активност се покажува повторно дека Партиципативниот форум
преставува одлична институционална рамка низ која може да се реализира и оваа
активност. Имено редовните работни средби на АОПЗ со МОН, МК, MТСП и ССОРД,
Министрите без ресор и останати надлежни институции со цел координација на
активностите, усогласување на стратешките документи и воспоставување систем за
размена на податоци помеѓу институциите и развивање на заеднички иницијативи со
институциите за изнаоѓање на дополнителни финансиски средства за развој на
заеднички проекти се остваруваат во рамките на Форумот или во врска со подготовката
на истиот.
Сепак дискусиите во фокус групи покажуваат дека очекувањата на здруженијата на
припадниците на заедниците се АОПЗ при координацијата на активностите со
институциите да застане зад иницијативите и барањата на припадниците на заедниците
организирани кои се доставени до институциите. На тој начин АОПЗ би имала улога и
на „лобист“ за остварувања на правата на припадниците на заедниците, а би го
зголемила своето влијание во донесувањето на одлуките кои се поврзани со
остварувањето на правата на припадниците на заедниците.
Конечно, за организирање на работни средба со институции и граѓански организации
од соседните земји и регионот кои работат на унапредување и заштита на правата на
припадниците на заедниците, АОПЗ користи два метода: студиски посети и
конференции. Во периодот на оценка 2009-2014 година има организирано 6 студиски
посети (види табела 8); и 4 регионални конференции (види табела 9). Студиските
посети се организирани во земји од регионот, а возвратни посети се остварени со
релевантните институции од Србија и од Црна Гора.

Табела 8: Студиски посети
Година
Студиски посети
Ромите во РМ; и Тринаесеттата седница на Комитетот одржана во 2010 година за Предлог закон за
попис на населението, домаќинствата и становите во РМ 2011 година.
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2009
2009
2009
2009
2010
2013

Студиско патување на АОПЗ во Романија
Студиско патување на АОПЗ во Унгарија
Студиско патување на АОПЗ во Србија посета на
Министерството за човекови и малцински права
Студиска посета на Центарот за иселеници на Црна
Гора на АОПЗ и РМ
Студиска посета на делегација на Фондот за
малцинства на Црна Гора во РМ
Студиска посета на АОПЗ во Хрватска

Конференциите и регионалните работилници се исто така форми преку кои во
периодот на оценка АОПЗ и здруженијата на припадниците на заедниците остваруваат
соработка и размена на искуства. Инаку се забележува дека овие активности се
реализираат во рамките на проектите „Зајакнување на капацитетите на АОПЗ“ и
„Промовирање на човековите права и заштитата на малцинствата во Југоисточна
Европа“, поддржани од ОБСЕ и Советот на Европа и ЕУ. Ова се должи на фактот што
Агенцијата располага со ограничени финансиски средства кои се достаточни за
покривање на трошоците за вработените и оперативните трошоци на АОПЗ, но нема
средства за финансирање на ваквите активности кои се законски надлежности на
Агенцијата.

Табела 9: Конференции
Година
Тема на конференцијата
2012
,,Идентификување на начини за зајакнување на
улогата на Комисиите за односи меѓу заедниците во
промовирање на ефективно локално учество на
заедниците"
2012
,,Имплементација на правата на заедниците на
Балканот – трендови, предизвици и перспективи”
2013
Регионална конференција на тема Меѓународните
стандарди за заштита на малцинските права и
нивната имплементација на национално ниво:
достигнувања и предизвици″
2013
Регионалната работилница на тема „Учество на
граѓанските организации во процесите на
донесување на одлуки“
Извор: Годишни извештаи за работа на АОПЗ 2009-2014

Партнер
ОБСЕ

ОБСЕ
Совет на Европа
и Европска Унија
ОБСЕ

Во рамките на стратешките и комуникациските документи на Агенцијата предвидени
се и низа на модели на соработка со останатите институции и граѓанскиот сектор.
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Соработката со институциите се заснова на реализација на заеднички активности,
постојана размена на податоци и изработка на заеднички проекти со посебен осврт на
правата на заедниците во државата.
Во периодот на оценка Агенцијата за остварување на правата на заедниците остварува
соработка со Државен завод за статистика и Државна пописна комисија во рамките на
Кампањата за попис на население и домаќинства во 2011 година насловена „Мојата
заедница, мојот дом, Македонија“. Целта на Кампањата била да се доближи пописот до
граѓаните, подобро да се запознаат со своите права и граѓаните да се информираат за
значењето на пописот. Како резултат на Кампањата во 2012 година изработен е
прирачникот „Спроведување на правата на заедниците – практики, механизми и
заштита“ со цел запознавање на пошироката јавност со правата на припадниците на
заедниците во РМ, степенот на нивна реализација како и препораки за подобра
имплементација на овие права кој бил промовиран во 15 општини во 2013 година.
Прирачникот беше повторно отпечатен и продолжува да се користи во промотивните
активности на Агенцијата и во 2014 година.
Соработката со граѓанскиот сектор се состои во нивна вклученост во активностите на
Агенцијата, реализација на заеднички проекти и поддршка на проектите на граѓанските
организации од страна на Агенцијата, вклучување на здруженијата на задниците во
процесите на креирање на политики од областа на правата на припадниците на
заедниците, итн. Во периодот на оценката а за потребите на соработка со граѓанските и
меѓународните организации, АОПЗ има склучено бројни меморандуми за соработка
(види табела 10). Тие се однесуваат главно на соработка на проекти кои се
спроведуваат од партнерски организации, а во кои е вклучена Агенцијата. Таков е
проектот „Подобрување на учеството во демократските процеси на заедниците под
20%“ на Хелсиншкиот комитет за човекови права на РМ, со поддршка на Европската
Комисија, односно Европскиот инструмент за демократија и човекови права.

Табела 10: Меморандуми за соработка 2009-2014
Година

Институција
Мисијата на ОБСЕ во
Скопје

Цел
Зајакнување на капацитетите на Агенцијата за
остварување на правата на заедниците

Здружението на граѓани за Имплементација на Проектот „Акција на
развој на Демократија
граѓанското општество за подигање на свеста и
Page 58

Иницијатива Европска
Перспектива

толеранцијата“

Центар за истражување и
креирање политики

Имплементација на проектот „Кон целосна
имплементација на Охридскиот рамковен
договор: Одржување на добри меѓуетнички
односи и соживот врз принципите на меѓусебна
толеранција и почит и подеднакво
спроведување на законот“

Мисијата на ОБСЕ во
Скопје

Зајакнување на капацитетите на Агенцијата за
остварување на правата на заедниците

Мисијата на ОБСЕ во
Скопје

Реализација на проектот „Подобрена
имплементација и заштита на правата на
заедниците“

Министерство за труд и
социјална политика

за унапредување и развивање на идните полиња
на соработка и реализација на заеднички
активности во следните области: еднакви
можности на мажите и жените со осврт на
правата на заедниците, поддршка на проекти од
Декадата на Ромите, изработка и реализација на
заеднички активности кои се однесуваат на
правата на заедниците и унапредување на
социјалниот статус на припадниците на
заедниците во РМ

2013

Мисијата на ОБСЕ во
Скопје

Реализација на проектот „Подобрена
имплементација и заштита на правата на
заедниците“

2014

Мисијата на ОБСЕ

Реализација на проектот „Зајакната
имплементација на правата на заедниците“

2010

2011

2012

Извор: извештај за работа на АОПЗ 2009-2014

ПРОЦЕС НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦЕЛ 3: ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
НАДЗОР ВРЗ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНИТЕ КОИ ГИ
УРЕДУВААТ ПРАВАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ
СЕ ПОМАЛКУ ОД 20% ОД НАСЕЛЕНИЕТО ВО ДРЖАВАТА
Согласно член 1, став 1 од ЗУЗПЗ АОПЗ врши надзор врз спроведувањето на законите
со кои се утврдени правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од
населението во државата. Членот 14 од ЗУЗПЗ уредува дека АОПЗ врши надзор над
спроведувањето на овој закон преку следење на уставните и законските одредби за
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правата на припадниците на заедниците. АОПЗ пак во својот Стратешки план 20122014 во Мисија на АОПЗ утврдува дека: „врши надзор над остварување и заштита на
правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во РМ
како и постојано унапредување на истите во согласност со законската регулатива“.
Оттука, вршењето надзор е една од функциите на АОПЗ. ЗУЗПЗ не утврдува постапка
како АОПЗ го врши надзорот ниту уредува кои правни средства (на пример,
препораки, решенија со извршна сила, казни и сл.) АОПЗ ги има на располагање за да
ги стави во сила согледувањата до кои Агенцијата ќе дојде во однос на спроведувањето
или неспроведувањето на законите кои ги уредуваат правата на припадниците на
заедниците. Доколку се прегледаат пак програмските документи на АОПЗ нема да се
најдат цели ниту активности кои се врзани со надзорната функција на Агенцијата. И
интервјуата со раководителите на Агенцијата укажуваат на оваа слабост на законското
решение, а дискусиите во фокус групи откриваат дека релевантните институции,
здруженијата на припадници на заедниците и вработените во Агенцијата под надзор го
подразбираат во најголем дел следењето кое АОПЗ го врши на спроведувањето на
законите. Следењето е друга функција на АОПЗ и оттаму делува нејасно што ЗУЗПЗ
во истиот член, член 1 ги регулира двете и следењето и надзорот како цели на законот.
Во системот на државна управа постојат неколку други институции кои вршат надзор
од аспект: (i) дали усвоеното законодавство функционира во практика (како се
применува и дали се постигнуваат очекувани резултати); и/или (ii) дали одредбите
содржани во законите се применуваат од страна на надлежните органи и тела. Првиот
вид на надзор преку ревизијата на успешност ја врши Државниот завод за ревизија
(ДЗР). Со неа се проверува ефективноста и ефикасноста во постигнување на целите на
политиката. Државниот завод за ревизија се користи со систем на препораки и следење
на нивното спроведување како механизми за „повикување на одговорност“ на
институциите кои не ги применуваат законските одредби во пракса. Спроведувањето
на законите и подзаконските акти, од страна на органите на државната управа, пак, го
проверува Советот на инспекторати, но пред се Државниот управен инспекторат кој
става до знаење доколку е потребно определени одредби да се ефектуираат преку, на
пример, донесување на второстепено законодавство. Инспекторатите донесуваат
решенија и можат да определат казни во случај на неспроведувањето на законите во
одредена област. Некои институции имаат право декларативно да вршат надзор врз
работењето на други. Конечно, Собранието на РМ има надзорна функција преку
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воведувањето на надзорни расправи кои би требало да ги опфатат двата аспекта на
оценката.
Истражувањето спроведено за потребите на оваа ОСР не идентификуваа реализирани
активности во однос на остварувањето на функцијата на АОПЗ да врши надзор врз
спроведувањето на законите кои ги регулираат правата на припадниците на заедниците
кои се помалку од 20% од вкупното население во државата.
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РЕЗУЛТАТИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦЕЛ 1: СЛЕДЕЊЕ НА
ОСТВАРУВАЊЕТО И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА
ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ СЕ ПОМАЛКУ ОД 20% ОД
НАСЕЛЕНИЕТО ВО ДРЖАВАТА
Стратешки приоритет на АОПЗ во програмската област вработување е: подобрување
на начелото на соодветна и правична застапеност при вработување на припадниците на
заедниците, а цел на програмата за вработување е Агенцијата да даде придонес кон
остварувањето на начелото на правична и соодветна застапеност преку зголемување на
бројот на припадниците на заедниците во државната и јавната администрација.
Очекуван резултат во рамките на спроведување на оваа стратешка цел, а во однос на
функцијата на Агенцијата на следење на спроведувањето на законите кои ги
регулираат правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од
вкупното население во државата е: постоење на систем за следење на состојбата во
државата на полето на соодветна и правична застапеност на припадниците на
заедниците кои се помалку од 20% од населението во државата. Во периодот на оценка
програма за систематско следење на вработување на припадниците на заедниците не е
развиена; Владата не изработува посебна владина програма за следење на
вработувањата на припадниците на заедниците и не ја вклучува АОПЗ во нејзин развој;
ниту Министерството за информатичко општество и администрација не изработува
софтвер за систематско следење на состојбата со вработеност на припадниците на
заедниците.
Но, затоа пак АОПЗ во 2011 и 2012 изготвила анализа на состојбите со соодветна и
правична застапеност на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од
населението во државата на централно и локално ниво. За подготовка на анализите
АОПЗ точно ги дефинира изворите на информации (сите државни органи), развива
посебен инструмент за собирање на податоците - прашалник кој редовно го испраќа до
институциите и преку него ги собира и ажурира податоците кои ги користи за
изготвување на редовни извештаи.
Исто така Агенцијата ги користи податоците од анализите за координација на својата
работа со други институции кои имаат улога во спроведувањето на правото на
соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците кои се помалку од
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20% од населението во државата преку на две тематски средби на форумот, еден во
2012 и еден во 2013 година на кои се разгледувани анализи на состојбите на Народниот
правобранител и Централниот регистар на државни службеници при Министерството
за информатичко општество и администрација.
Стратешки приоритет на АОПЗ во програмска област образование е: унапредување и
заштита на правото на образование на сите три нивоа на припадниците на заедниците
во Р.М., а цел на програмата е унапредено образование на јазиците на заедниците.
Очекуван резултат во рамките на спроведување на оваа стратешка цел, а во однос на
функцијата на Агенцијата на следење на спроведувањето на законите кои ги
регулираат правата на припадниците на помалобројните заедници е: изготвена анализа
на состојбите во образованието еднаш годишно.
Во периодот на оценка се забележува изготвување на анализа на состојбата во
образованието во 2012 година. Анализата покажува бројни недостатоци на
спроведувањето на правото на образование на мајчин јазик за припадниците на
заедниците. Меѓу позначајните недостатоци се следниве: слаба информираност на
учениците и родителите за можноста за изучување на предметот јазик и култура;
ненавремено анкетирање на учениците за етничката припадност; мал фонд на часови
во сите степени на образование; недостаток на обуки на наставниците; немање на
наставна литература (потреба од обезбедување на учебници, лектири и наставни
помагала).
Изготвената анализа е за потребите на Партиципативниот форум на тема реализација
на правата на припадниците на заедниците за образование на мајчин јазик одржан во
2012 година. Поради постоење на посебна институција која ја следи состојбата со
образувањето на припадниците на заедниците на мајчин јазик (Управа за образование),
АОПЗ не ги дефинира изворите на информации, не развива посебен инструмент за
собирање на податоците ниту ги собира и ажурира податоците за образование на
припадниците на заедниците и не изготвува редовни извештаи на оваа тема.
Агенцијата сепак треба редовно да ја следи состојбата со цел да помогне во
ефективното спроведување на правата од образование, поддршка на иницијативи и
давање на совети и мислења во оваа програмска област. Дискусиите во фокус групи
покажуваат дека припадниците на заедниците очекуваат АОПЗ да има ваква улога, но
Агенцијата во периодот на оценка скоро и да не спроведува вакви активности.
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Стратешки приоритет на АОПЗ во програмска област култура е промовирање и
заштита на културното наследство на припадниците на заедниците, додека стратешка
цел на програмата е придонес во промоцијата на културното наследство на заедниците.
Очекуван резултат во рамките на спроведување на оваа стратешка цел, а во однос на
функцијата на Агенцијата на следење на спроведувањето на законите кои ги
регулираат правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од
вкупното население во државата е: изготвена анализа за состојбата на културното
наследство на заедниците.
Во периодот на оценка се забележува изготвување на една анализа но не на состојбата
со културното наследство на заедниците туку на имплементација на ефективното право
на учество на припадниците на заедниците во културниот живот. Анализата дава
значајни препораки за унапредување на учеството на припадниците на заедниците во
културниот живот на локално и централно ниво. Сепак подготовката на овој извештај
наместо планираниот за културното наследство укажува на проблеми со планирањето.
Изготвената анализа е за потребите на Партиципативниот форум на тема реализација
на правата на заедниците за учество во културниот живот одржан во 2013 година. За
разлика од анализата на спроведувањето на начелото на правична и соодветна
застапеност при вработувањето таа не претставува редовна анализа на АОПЗ. Заради
тоа Агенцијата точно не ги дефинира изворите на информации, не развива посебен
инструмент за собирање на податоците ниту ги собира и ажурира податоците кои ги
користи за изготвување на редовни извештаи на оваа тема. Со оглед на фактот што во
институционалната рамка за остварување на правата на припадниците на заедниците
постои посебна институција која ја следи реализацијата на културните права (Управа
за култура) не е потребно Агенцијата редовно да ја следи состојбата колку што е
потребно да ја координира работата на државните органи во насока на унапредување
на реализацијата на културните права. Ваквите активности за жал АОПЗ слабо ги
извршува.
Стратешки приоритет на АОПЗ во програмска област информирање и медиуми е
унапредување на правата во информирање на мајчин јазик на припадниците на
заедниците, додека стратешката цел на програмата е подобрено информирање во
медиумите, на јазиците на заедниците.
Очекуван резултат во рамките на спроведување на оваа стратешка цел, а во однос на
функцијата на Агенцијата на следење на спроведувањето на законите кои ги
регулираат правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од
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вкупното население во државата е: изготвена анализа за состојбата информирањето на
јазиците на заедниците. Како што е случај со реализацијата на следењето на состојбите
во последните две програмски области образование и култура; АОПЗ изготвува
анализа на состојбата во информирање и медиуми на јазиците на заедниците за
потребите на тематски форум одржан во 2013 година без притоа да развие
методологија за редовно собирање на податоци и подготовка на редовни извештаи. Ако
во другите две области аналитичката работа на АОПЗ не е неопходна заради
постоењето на специјализирани институции кои го следат спроведувањето на правата
на припадниците на заедниците, во оваа област нема специјална институција. Оттука е
од особено значење АОПЗ да ги следи редовно состојбите и анализира промените во
реализацијата на правото да се биде информиран на мајчин јазик.
Стратешки приоритет на АОПЗ во програмска област соработка и координација е
унапредување на соработката и координацијата на Агенцијата со релевантните
државни институции, меѓународни организации и граѓански организации, цел на
програмата е промоција на правата на припадниците на заедниците, вклучувајќи ги
моделите на најдобри практики во правни рамки, креирање на политики и планови на
централно и локално ниво и активно учество на заедниците во процесот на донесување
на одлуки. Очекуван резултат во рамките на спроведување на оваа стратешка цел, а во
однос на функцијата на Агенцијата на следење на спроведувањето на законите кои ги
регулираат правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од
вкупното население во државата е: промоција и заштита на правата на заедниците
преку креирање на политики и планови на државните институции и локалните
самоуправи преку соработка и поддршка од страна на Агенцијата; имплементирање на
модели на добри практики за унапредување и заштита на правата на припадниците на
заедниците во најмалку една државна институција и две општини; партиципативни
форуми најмалку три пати годишно со државните институции на теми унапредување и
заштита на правата на припадниците на заедниците; и редовни консултативни
состаноци со надлежните институции за координирање на активностите.
Истражувањето за потребите на оваа оценка покажа дека АОПЗ во соработка со
останатите релевантни институции за остварување на правата на припадниците на
заедниците во периодот на оценка покажува особени резултати во организација на
Партиципативниот форум. Во периодот 2009-2014 година организирани се дванаесет
тематски дискусии на форумот. Со нив се оценува дека е зајакната соработка меѓу
АОПЗ, релевантните институции преку кои се остваруваат правата на припадниците на
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заедниците со граѓанскиот сектор и меѓународните организации. Сепак учесниците на
форумот се доста критични околу неучеството на политичките претставници во
форумот односно претставниците на институциите кои се политички назначени на тие
функции. Тоа „покажува колку се заинтересирани за проблемите при остварувањето
на правата на припадниците на заедниците кои се дискутираат на форумот“. Исто
така се забележува дека Партиципативниот форум треба да бидат поинклузивни
особено затоа што избраните членови на форумот не секогаш можат да бидат
присутни. Потоа се поставуваат и други проблематични прашања како на пример
мрежата за мултикултурализам има многу членови, а е претставена од еден член на
форумот; дали претставникот во форумот е претставник на целата заедница или само
на организацијата која ја претставува; дали организациите во форумот имаат
легитимитет да ја претставуваат целата заедница со оглед на фактот што припадниците
на секоја заедница имаат многу свои здруженија на граѓани и сл.
Најзначајно е тоа што на форумот се гледа како на ефективен механизам за следење на
состојбите и идентификација на проблемите во остварувањето на правата на
припадниците на заедниците, а се сметаат за инструментални во утврдување на можни
решенија на истите. Сепак, се забележува дека улогата на АОПЗ, и алатките со кои таа
располага се слаби за ефектуирање на препораките од форумот како што може да се
види и од табелата подолу.
Табела 11:Одржани состаноци на Партиципативниот форум
Година

2012

Партиципативен
Тема
форум
Прв
Воспоставување
партиципативен
на
форум
партиципативен
форум за
унапредување и
остварување на
правата на
заедниците
Втор
Третото мислење
партиципативен
на Советодавниот
форум
комитет на
Рамковната
конвенција за
национални
малцинства

Резултат од форумот - заклучоци
Методологија на партиципативниот
форум

Одредување на приоритетни
области на
дејствување на Партиципативниот
форум во однос на Третото мислење
на Советодавниот комитет на
Рамковната конвенција за
национални малцинства: Идентитет,
култура и медиуми; Образование;
Page 66

Трет
партиципативен
форум

Правична и
соодветна
застапеност на
заедниците

Четврт
партиципативен
форум

Состојбите со
образованието и
воспитанието на
припадниците на
заедниците под
20% во РМ

Прв
партиципативен
форум

Измени и
толкувања на
законските акти
кои се однесуваат
на заедниците и
идентификација
на механизми за
комуникација на
заедниците со
органите на
државна управа
Пристап на
припадниците на
заедниците до
средствата за
јавно
информирање и
граѓанските
организации кои
во статутот имаат
определена
надлежност за
вршење на работи
поврзани со
остварување на
унапредување и
заштита на

2013

Втор
партиципативен
форум

Правична застапеност; Човекови
права, недискриминација и
полиција
- квалитативна анализа на
соодветните документи за оваа
област и се препорача истата да се
спои со квантитативната анализа на
Народниот правобранител
- препорака за итно спроведување
на попис на население
- Заедниците да бидат вклучени во
процесите за одлучување
- Да се создаде Интеркултурен
дом, во кој заедниците ќе можат
да ги практикуваат и изведуваат
потребните едукативни
содржини за припадниците на
своите заедници
- Да се продолжи со
оспособување на кадри за
настава на мајчин јазик на
заедниците
- Да биде средиште за усогласување
на работата на малцинските
заедници со работата на органите на
државната управа за прашања
поврзани со промоцијата на
малцинските права
- Да го води регистарот на
заедниците.

-Соработка меѓу медиумите и
граѓанскиот сектор
-Професионален развој на
медиумите
-Проверка на квалитетот
-Воведување на професионални
стандарди и етички кодекс
-Промоција на програмите на
немнозинските заедници
-Поголемо вклучување на
членството во носењето на одлуки и
планирање на работата на ГОи
-Разделување на извршната и
управната функција во нивните
организации
Page 67

Трет
партиципативен
форум

Четврт
партиципативен
форум

Прв
партиципативен
форум

2014
Втор
партиципативен
форум

правата на
припадниците на
заедниците
Соодветна и
правична
застапеност на
припадниците на
заедниците во
државата

- Се забележува напредок во
спроведувањето на начелото на
правична застапеност
- Застапеност на припадниците на
заедниците како раководни државни
службеници не е на задоволително
ниво
- Постои потреба од континуирани
афирмативни мерки во јавните
претпријатија
Имплементација
- Незаокружената законска рамка
на правото на
стои на патот на имплементацијата
ефективна
на правата за учество во културниот
партиципација на живот
заедниците во
- Здруженијата на заедниците
културниот живот мораат да се здобијат со
специфичен законски основ
- Систематското собирање на
етнички статистики
- Мерки за изградување на
капацитетите на здруженијата на
заедниците
Пристап до
- За граѓанските организации на
фондови и
припадниците на заедниците
грантови за
постојат достапни средства од
поддршка на
домашни и меѓународни извори.
граѓанските
- Поддршката од Владата и од
организации на
ССРД се заснова на Стратегијата за
припадниците на соработка на Владата со
заедниците
граѓанскиот сектор и однапред
утврдени годишни програми.
- Сложените процедури ги прават
скоро тешко достапни за користење
меѓународните извори.
Остварување и
- Воспоставување и формализирање
заштита на
на каналите на комуникација и
правата на
соработка помеѓу АОПЗ и
припадниците на општинските КОМЗ
заедниците на
- Организирање на промотивни
локално ниво
настани и кампањи за зголемување
на видливоста и запознавање со
местото, улогата и надлежностите
на АОПЗ
- АОПЗ да покрене расправа, во
соработка со ЗЕЛС и
Министерството за локална
самоуправа, во врска со
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Трет
партиципативен
форум

Четврт
партиципативен
форум

Остварување
на правото на
пристап до
медиумите и
правото на
информирање на
заедниците на
локално ниво
Правото на
ефективна
партиципација на
заедниците во
културниот живот
на локално ниво

определување на средства од
општинските буџети за непречена
работа на КОМЗ и измени на
Законот за локалната самоуправа
- Локалните радија на јазиците на
етничките заедници најчесто
емитуваат музика, што е важен
аспект на негувањето на културниот
идентитет.
- Како медиумски сектор, тие
немаат примарно информативна
улога.

АОПЗ во периодот на оценка има остварено средби со институциите но не известува во
колкав број биле истите. Од годишните извештаи за работата на Агенцијата може да се
заклучи дека во периодот на оценка се остварени и 4 средби со странски делегации, и
редовни годишни состаноци со Советот на Европа и Делегацијата на ЕУ. Конечно
АОПЗ има придонесено во подготовката на 2 национални стратешки документи и 1
меѓународен во периодот на оценка.
Во однос на организациско јакнење Стратешкиот план на АОПЗ го предвидува
следниот стратешки приоритет: јакнење на капацитетите на Агенцијата, а очекуваните
резултати од реализацијата на проектот за јакнење на капацитетите на Агенцијата;
обезбедени обуки за вработените и претставниците на граѓанските организации на
заедниците; обезбедени средства од ЕУ фондови и останати донатори.
Истражувањето за потребите на оваа ОСР покажа дека проектот за јакнење на
капацитетите на АОПЗ се спроведува според планираното од 2011 година
континуирано со поддршка на ОБСЕ. Преку него се развиени сите организациски
документи на Агенцијата, како на пример Стратешки план, Програма за работа,
комуникациска стратегија. Исто така проектот помага при развивање на методот и
структурата на Партиципативниот форум, но и на базите на податоци со кои се користи
АОПЗ во својата работа. На тој начин се оценува дека „Агенцијата ја зголемува својата
видливост, но се уште не може да го остварува својот мандат заради недостаток на
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средства“32. Имено, АОПЗ во периодот на оценка добива доволно средства за плати и
оперативни трошоци, но не и за активности, па проектите, средбите, манифестациите,
публикациите и патувањата ги реализира со помош на донатори. Најголемиот број на
проектни активности се спроведени со помош на ОБСЕ. Постојат и активности
спроведени и со Советот на Европа и ТИКА (Турската агенција за развој на
културата)33, а во соработка со невладини организации АОПЗ има учествувано во
реализација на проекти финансирани од ЕУ. Ниту еден од донаторите не и доверува на
Агенцијата управување со пари, иако во периодот на оценка се граделе капацитети за
финансиско управување. Досега исто така АОПЗ не била успешна во привлекување на
ЕУ фондови иако треба да се каже дека со учеството на Агенцијата во програмирањето
на ИПА програмата во 2010 е влезен проект за зајакнување на капацитетите на АОПЗ
кој се уште не е реализиран.
За разлика од Европската унија која оценува дека АОПЗ ја зголемува својата видливост
претставниците на здруженијата на припадниците на заедниците сметаат дека
Агенцијата е помалку видлива од на пример Комисијата за заштита од дискриминација.
Тие се критични и мислат дека е се уште потребно јакнење на капацитетите особено
човечки и финансиски.
Од тој аспект во периодот на оценка преку проектот Јакнење на капацитетите на
Агенцијата спроведуван во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, но и во
соработка со МИОА вработените на АОПЗ и здруженијата на припадници на
заедниците се обучени во различни области. Се надградува нивното знаење главно за
малцински права и ЕУ, но и се градат вештини за проектен менаџмент, стратешко
планирање, финансиско работење и апсорпција на фондови. Табелата долу дава точен
преглед на бројот на лица кои се обучени во периодот на оценка и во кои области. Од
донесување на ЗУЗПЗ до денес се организирани околу 60 обуки на кои учествувале 352
лица.

Табела 12: Обуки за градење на капацитети
Година

Обука

2009

Градење на административните капацитети за ЕУ
интеграција
Обука за имплементација на Законот за постапување по

32
33

Број на
обучени лица
2
2

EC progress report 2012, p.17
Но не преку претставништвото на ТИКА во Скопје
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2010

2011

2012

претставки и предлози
Обука – вовед во Е-Влада
Постапка за селекција и вработување на државни
службеници
Управување со буџет и финансии
Развивање на управувачките способности на раководни
државни службеници
Управување со проектен циклус
Обука за доследна примена на Законот за Општа управна
постапка,,постапувањето по претпоставките и предлозите и
постапување по прописи за канцелариско работење
Регистар на државни службеници
Изготвување на Годишен извештај за квалитети состојба на
систем на финансиски менаџмент и контрола
Управување со буџет и финансии
Антикорупциски мерки и етика во државната служба
Постапка за селекција и вработување на државни
службеници
Стратешко планирање
Односи со јавноста
Управување со проектен циклус
Човекови и малцински права,нивно унапредување и заштита
Обука за Раководење со проектен циклус
Обука за методи и инструменти за прибирање податоци
Обука за мобилизација на фондови
Обука за малцински права: набљудување, анализа и
известување
Обука за најдобри практики за финансиска поддршка
Обука за административно работење
Медијација и решавање на спорови
Обука за мониторинг и евалуација
Семинар и рефлексија за раководството
Обука за медијација и решавање на споровите (втора фаза)
Семинар за раководство за централната и локалната власт
Обука за пишување на проектни задачи и проектно фише
Обука за обучувачи во полето на еднакви можности и
недискриминација
Управување кон квалитет
Управување со резултати
Конзистентна примена на законот за јавни набавки
Антикорупциски мерки и етика во државната служба
Работилници за заштита на човекови права и борба против
дискриминација
Стратешки менаџмент во јавниот сектор
Основи на ЕУ
Управување со проектен циклус А и Б
Е-Влада
Нема погрешна врата
Право на слободен пристап до информации од јавен

2
2
2
1
1
2

1
1
1
1
1
13
13
1
13+
13+
13+
13
13
13
13
4
4
2
4
4
3
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
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2013

2014

карактер
Управување со човечки ресурси
Спроведување на стратешки план
Семинар за вработување според заслуги и правична
застапеност
Управување и раководење темелено на компетенции
Работа со маргинализираните жени на пазарот на трудот
Политики и практики за вработување – еднаквост - Европски
и македонски гледишта
Креирање на можности за вработување за
маргинализираните жени на локално ниво
Управување со проектен циклус А и Б
Поддршка на реформите на јавната администрација
Медијација
Обука за оценка на спроведувањето на регулативата – Закон
за спречување и заштита од дискриминација
Обука за обучувачи за човекови и малцински права
Каскадни обуки за човекови и малцински права за
припадници на заедниците и локалната самоуправа ниво
Врвно раководство
Управување со човечки ресурси
Ki-pay
Стратешко планирање
Сметководство
Комуникација во јавна администрација
Е- влада
Антикорупциски мерки
Обука за запознавање со новите закони за јавна
администрација
Лидерство
Стратешко лидерство
Обука за обучувачи за менторство
Основи на европска унија
Достапна администрација за лица со хендикеп
Добро владеење и остварување на правото на слободен
пристап до информации од јавен карактер
Владеење на право
ВКУПНО

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
120
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
352

За најголем недостаток со дискусиите во фокус групи се идентификува неформирањето
на фондот на Агенцијата утврден со член 17 од ЗУЗПЗ. Фондот е клучен за
спроведување на проекти за промоција на мултикултурализмот и финансирањето на
активности кои би ги спроведувале во соработка со здруженијата на припадниците на
заедниците. Заедниците бараат АОПЗ да се наметне на Генералниот секретаријат на
Владата и таа да одлучува за вработувањата во управата според начелото на соодветна
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и правична застапеност на припадниците на заедниците. Исто така се очекува посебен
фонд за зачувување и промоција на различниот културен идентитет на заедниците со
кој би управувала Агенцијата, заради тоа што националната програма за култура
одвојува мали и недоволни средства за културата на заедниците.
Од друга страна пак, АОПЗ и со моменталниот капацитет, се оценува како епицентар
на случувањата, каде заедниците се среќаваат и соработуваат. „Самото донесување на
Законот е камен темелник за решавањето на статусот на етничките заедници.
Следната придобивка е што припадниците на заедниците сега имаат и законска
можност за поставување на прашања и истакнување на нивните проблеми преку
АОПЗ; како и место односно органите и институциите од кои ќе бараат решавање
на нивните проблеми“34. Иако постојат здруженија кои се уште немаат остварено
„соработка од причина што самата Агенција, делокругот на работа и програмата за
делување се недоволно промовирани“35.

34
35

Прашалник за ОСР, НВО Лига на Власите
Прашалник за ОСР НВО КХАМ Делчево
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РЕЗУЛТАТИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦЕЛ 2: ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА
ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ СЕ ПОМАЛКУ ОД 20% ОД
НАСЕЛЕНИЕТО НА ДРЖАВАТА
Заштитата на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од
населението во државата е регулирано со повеќе закони, и го вршат повеќе институции
од државната управа. Како такво резултатите од спроведувањето на заштитата не се
само резултати на АОПЗ која има мандат да го следи спроведувањето на законите со
кои се регулираат и штитат правата на припадниците на заедниците, туку се резултати
и на останатите институции кои ја обезбедуваат таа заштита. Оттаму во следниот дел
од оваа оценка освен податоци од АОПЗ ќе бидат презентирани податоци од
Секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор, Управата за
унапредување и развој на образованието на припадниците на заедниците, Управата за
афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во РМ,
Агенцијата за електронски аудио визуелни медиуми, Советот за радиодифузија и сл.
Сите тие имаат удел во спроведувањето на заштитата на правата на припадниците на
заедниците кои се помалку од 20% од населението во државата. Сепак бидејќи оваа
оценка има фокус на ефективноста и ефикасноста на механизмот воспоставен со
ЗУЗПЗ – Агенцијата за остварување на правата на заедниците резултатите од
заштитата на правата ќе бидат образложени во рамки на програмските области на
АОПЗ: вработување, образование, култура, информирање и медиуми; и соработка и
координација.
За да се утврдат постигнатите резултати во периодот на оценката 2009-2014 потребно е
да се постави почетната состојба, а потоа новата состојба на крајот од спроведувањето
да се спореди со очекуваните резултати утврдени во стратешкиот план и програмата за
работа на АОПЗ. Тоа во првата програмска област вработување е зголемување на
процентот на вработени припадници на заедниците во јавниот сектор согласно
начелото

на

соодветна

и

правична

застапеност.

Почетната

состојба

со

спроведувањето на правичната и соодветна застапеност на припадниците на
заедниците во државната управа се согледува од податоците на централниот регистар
на државни службеници кој го води Министерството за информатичко општество и
администрација. Имено од табелата подолу се гледа дека во 2008 година од
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мнозинската македонска заедница во државната служба помало учество имаат сите
други заедници. Албанската е најмногубројна, а по неа следат српската, турската,
влашката, ромската и бошњачката заедница. Ниту една од нив не е соодветно и
правично застапена во однос на бројот на припадници на таа заедница во вкупното
население во државата. Имено додека турската, ромската и бошњачката заедници биле
помалку застапени во државната служба од нивниот број во вкупното население во
државата, српската и влашката се застапени со поголем број на вработени во
државната служба. Во периодот на оценка полека бројот на припадниците на
заедниците кои не се соодветно и правично застапени се зголемува, додека бројот на
вработените од заедниците кои се повеќе застапени се намалува. Најголеми резултати
(покачување на учеството во државната служба) во периодот на оценка се забележува
кај ромската заедница, по што следи бошњачката и турската заедница. Тоа зборува
дека имплементацијата на начелото на правична застапеност на етничките заедници во
државната служба е на напредно ниво.36

Табела 13: Резултати во програмска област вработување – централна власт
% промена
2012
2010
2008
2008-2012 #
M
Ж
#
M
Ж
#
M
МК
-31.27%
7170 3368 3802 8733 3988 4745 10432 4614
АЛ
57.76%
3234 2163 1071 3002 2042 960 2050 1413
ТР
74.34%
265
161 104
185
105 80
152
90
РО
223.81%
204
130 74
79
45
34
63
37
ВЛ
-35.2%
81
37
44
94
47
47
125
55
СР
-12.44%
176
76
100
178
85
93
201
93
БО
132.50%
93
45
48
77
37
40
40
16
Други
-4.62%
62
35
27
67
33
34
65
31
Вкупно -14.04%
11285 6015 5270 12415 6382 6033 13128 6349
Извор: Извештај од Централен регистар на државни службеници 2009-2013

Ж
5818
637
62
26
70
108
24
34
6779

Тоа не е случај со државните службеници на локално ниво како што може да се
забележи од табелата подолу.
Табела 14: Резултати во програмска област вработување – локална власт
години

Македонц
и%

Албанц
и%

Турци
%

Роми
%

Срби
%

Власи
%

Бошњац
и%

други
%

36
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2013
77.5
17
1.8
0.7
1.3
0.6
0.3
2012
75.9
18.3
2
0.8
1.4
0.7
0.2
2011
80.3
14
1.9
0.8
1.4
0.7
0.2
2010
80.1
14.2
1.9
0.6
1.5
0.7
0.2
2009
79.56
14.7
1.8
0.7
1.5
0.7
0.3
Извор: Извештај од Централен регистар на државни службеници 2009-2013

0.7
0.8
0.7
0.7
0.7

Но, Извештајот за напредок на Европската унија забележува дека огромен број на
нововработени државни службеници добиваат плати иако не се распоредени на
работни места и работни задачи. Додека претставувањето на немнозинските заедници
на раководните функции во државната служба останува на ниско ниво.37 Некои од
помалите заедници, како што се ромската и турската се се уште нерепрезентивни.38 Ова
не помага да се зголеми ефективно учеството на малцинствата во јавниот сектор.
Дополнително може да има негативно влијание на квалитетот и конзистентноста на
услугите кое се доставуваат од државната служба и да предизвика незадоволство во
општеството.39 Дополнително и извештајот за напредок на ЕУ од 2014 година утврдува
дека „помалите малцинства остануваат да бидат несоодветно претставени. Треба да се
вложат напори целите за правична застапеност да се постигнат но земајќи ги во предвид и
реалните потреби на институциите од нови вработувања“.40

Конечно истражувањето за потребите на оваа ОСР покажува дека и здруженијата на
припадниците на заедниците имаат улога во спроведувањето на правото правична и
соодветна застапеност во државната служба. Имено, НВО КХАМ Делчево во рамките
на проектите „Инклузија на деца Роми“ (спроведуван во партнерство со -МТСП) и
„Добар почеток“ (спроведуван во партнерство со Образовниот Фонд за РомиБудимпешта), помогнале во вработување на 4 жени Ромки како негувателки во
детските градинки во општините Делчево, Виница и Пехчево.
Во државата постои добро развиен систем на образование на малцинските јазици.
Законите за основно и средно образование утврдуваат дека наставата ќе се одвива на
македонски јазик, но ги признава правата на лицата кои им припаѓаат на малцинствата
на настава на мајчиниот јазик. Дополнително, Законот за високо образование ја
обврзува државата да овозможи високо образование на мајчин јазик во областите каде
37
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живеат лица кои го зборуваат јазикот на заедницата поголема од 20% од вкупното
население. Во 2010 година беше усвоена и Стратегијата за интегрирано образование.41
Почетната состојба со спроведувањето на правото на образование на мајчин јазик се
согледува од податоците на Управата за развој и унапредување на образованието на
јазиците на заедниците. На територијата на државата во учебната 2008/2009 година
имало 341 основно училиште. Во нив наставата се реализирала на четири наставни
јазика, на македонски, албански, српски и турски. Од вкупно 341 основно училиште,,
во 241 (70,6) се организирала настава на еден јазик од кои во 185 ( 77%) на македонски
јазик, во 55 (22,8%) на албански јазик и во 1 (0,4%) на турски јазик.
Во учебната 2008/2009 година од 341 основни училишта во 85 (25%) наставата се
изведувала на два наставни јазици, 59 (69%) македонски и албански јазик, во 20
(23,5%) на македонски и турски јазик и во 3 (3,5%) на македонски и српски јазик.
Настава на три јазици се изведувала во 15 (4,4%) училишта на македонски, албански и
српски јазик.
Оваа ОСР дојде до податоците кои ќе отсликаат дали во периодот на оценка се
исполнуваат двата очекувани резултати во програмската област образование:
подобрени можности за образование на мајчин јазик; и зголемување на бројот на
ученици кои следат настава на мајчин јазик, преку анализирање на состојбата,
предлагање решенија до надлежните органи и поддршка на иницијативи. Имено ако се
споредат податоците од 2008 година со оние од 2014 година (види табела 15) покажува
дека се намалува бројот на училишта кои изведуваат настава на македонски јазик, а се
зголемува бројот на училиштата (скоро два пати повеќе) кои изведуваат настава на
албански јазик. Исто така се зголемува бројот на училишта кои изведуваат настава на
македонски и турски јазик, додека останува ист бројот на тие кои изведуваат настава
на македонски и српски јазик. Истовремено се забележува отпочнувањето на
експериментална настава на босански јазик во две училишта.

Табела 15: Состојба на наставата на јазиците 2008 - 2014
Наставен јазик
Македонски
41

2008
185

2014
172

Ibid
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Албански
55
95
Турски
38
10
Српски
3
Експериментална настава Босански
2
Извор: Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците припадниците на
заедниците

Овие позитивни промени се резултат на зголемениот број на ученици од заедниците,
но и се поголемата информираност на родителите за можноста децата да се образуваат
на мајчин јазик. Со оглед на големиот опфат на кампањата „Искористи го своето право
- образувај се на својот мајчин јазик“ спроведена од страна на АОПЗ и Управата за
развој и унапредување на образованието преку дебати и трибини за информирање на
родителите за можноста од изучување на изборниот предмет јазик и култура на
заедниците, оваа ОСР оценува дека зголемениот број на запишани ученици на јазиците
во голем дел е резултат и на кампањата. Во периодот на оценка 2009-2014
информирани се 800 родители и ученици за можностите за изучување на настава на
мајчин јазик и можноста за изучување на изборен предмет на мајчин јазик. Во секој
случај резултатите во програмската област образование се очигледни од табелата
подолу и графиконот на кој се гледа зголемувањето на бројот на запишани ученици во
прво одделение кај Турците и Бошњаците, а намалување кај Ромите и Србите кои и
покрај правото да учат на мајчин јазик одлучуваат да учат на друг јазик (македонски
и/или албански кај Ромите).
Табела 16: Запишани ученици во прво одделение
Запишани ученици во прво одделение
Учебна година
Срби Власи Бошњаци Турци Роми
2008/2009
190
32
223
979
1672
2009/2010
176
21
255
1042
1483
2010/2011
144
20
223
1109
1321
2011/2012
146
32
212
983
1299
2012/2013
121
26
248
1097
1250
2013/2014
128
30
225
1082
1297
Извор: Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на
припадниците на заедниците

Графикон 1: Запишани ученици во прво одделение
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И во Резолуцијата за имплементација на Рамковната конвенција за малцински права на
Советот на Европа се забележуваат „зголемените можности за образование на албански
јазик и најновите иницијативи кои се насочени кон зајакнување на образованието на
мајчиниот јазик на Турците, Србите и Босанците“. 42 Додека Извештајот за напредок на
Европската унија забележува прогрес во вклучувањето на Ромите во образованието
преку вложување на напори за имплементација на проекти во областа на образование и
социјалната сфера што допринесува кон зголемување на бројот на запишани ученици
Роми во средно и високо образование. Но, исто така се забележува дека ромските деца
се најмногу застапени во училиштата за деца со специјални потреби, каде според
најнови извештаи половина деца се Роми. Ова се оценува дека не е во согласност со
пресудата на Европскиот суд за човекови права кој го потврди правото на ромските
деца на недискриминаторско образование.43
Понатаму Европскиот извештај за напредок во 2013 година оценува дека бројот на
учебници и квалификувани наставници на јазиците на заедниците има малку. А,
недостасува и државно финансирање на имплементацијата на Стратегијата за
интегрирано образование што овозможува продолжување на трендот на поделба по
етничка линија во училиштата и зголемување на меѓуетничкото насилство особено во
средните училишта.44 Ова зборува дека целта на АОПЗ за измена или дополнување на
42
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барем наставните планови и подобрување на квалитетот на образованието на јазиците
на заедниците не е исполнета. И податоците од Агенцијата покажуваат дека таа многу
малку се залагала и не презела активности во оваа насока. Но и фактот што Управата за
развој и унапредување на образованието на припадниците на заедниците продолжува
да се соочува со потешкотии во остварување на својот мандат, главно поради
недостаток на стабилно финансирање45 има влијание во непостигнувањето на овие
очекувани резултати.
Исто така треба да се забележат успешните напори за обезбедување на образование на
мајчин јазик од страна на здруженијата на припадниците на заедниците. Табелата 17
покажува дека резултати се постигнуваат за поголем број припадници на заедниците и
преку организација на курсеви на мајчин јазик.
Табела 17: резултати од организација на образование на мајчин јазик
Организација

Вид на активност

Лига на Власите од РМ

Организирање на
/
курсеви по влашки
јазик за возрасни и деца
каде нема настава по
предметот Култура и
јазик на Власите
Школа хрватског језика 25
за возрасни

Заедница на Хрвати во РМ

Број
лица

Курс на хрватски јазик 55
за деца

на

вклучени Резултати
активноста
/

Хрватите од втора
генерација го зацврстиле знаењето на
хрватскиот јазик
Децата го научиле
хрватскиот јазик на
основно
ниво

Извор: прашалник за ОСР 2014
За да се утврдат постигнатите резултати во третата програмска област култура во
однос на поставената стратешка цел: промовирано културно наследство и културни
достигнувања на припадниците на заедниците, со поддршка на традиционални и нови
манифестации, настани и иницијативи треба да се знае дека пред основањето на
АОПЗ заеднички културни манифестации на заедниците се немаат одржувано. Од 2013
година отпочнува традиционално одржување на мултикултурна манифестација
45
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„Македонија мој дом“, на која учествуваат културно уметнички друштва на 13
заедници и која шири мултикултурни вредности. Тие вредности стигнале до околу 400
лица публика во салонот на Драмски театар.
Министерството за култура со националната програма за култура го поддржува
мултикултурализмот и финансира настани, манифестации и иницијативи на
припадници на заедниците и нивните здруженија. На тој начин го промовира и
нивното културно наследство. Резолуцијата за државата за имплементација на
Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства вели дека „државата
дава поддршка на културните активности на малцинствата како што се библиотеките,
културните институти, музеите, уметничките галерии, културните центри, театрите и
кинемтографската архива, операта, балетот и фестивалите за изведувачка уметност“.46
Сепак ако ја анализираме Националната програма за култура и листата на настани,
проекти, манифестации кои се поддржуваат преку оваа програма од буџетот на
државата може да се забележи дека во 2009 година која ја сметаме за почетна година на
спроведувањето на ЗУЗПЗ се поддржани повеќе културни активности на припадниците
на заедниците од оние поддржани во 2014 (види табела 18), поточно 43 поединечни
инцијативи. Имено, во 2009 година сите помали заедници преку свои здруженија и
културно уметнички друштва како и издавачки куќи аплицирале за фондови од буџетот
на РМ за промоција на културното наследство. Најактивни и најуспешни се Ромите,
следени од Власите, Турците, Бошњаците и Хрватите. Црногорците оваа година немаат
ниту еден проект поддржан со националната програма за култура. Во однос на видот
на поддршка може да се забележи дека најмногу се поддржани публикациите и тоа 8 на
Власите и по 7 на Турците и Ромите. Од манифестациите, средства за најмногу
прослави имаат добиено Ромите и Србите по четири, додека по две годишно имаат
Власите и Бошњаците.

Табела 18: Културни настани, манифестации и иницијативи на заедниците, 2009
Апликант
Светска лига на Власите

Активност
Нико Попникола "Монографија на
влашките преродбеници – Кавалиоти,

46

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”

Page 81

2009

Роза Бојаџи "
ROMANO ILO
Група автори "Историјата на Ромите
во РМ"
Турски театар
60 години турска драма
Меѓународен центар за литература, Имрана Марина, "До тебе "
јазик и култура на Ромите
Унија за култура на Власите на РМ Димо Димчев „Македонско-влашки
речник“
Меѓународен центар за литература, Прометеј
јазик и култура на Ромите
Здружение на Хрвати од РМ
Хрватска Ријеч
Унија за култура на Власите од РМ Романски јазик
Декада на Роми
Балтеска Претстава – Кореодрама
Бајса Арифовска – Скопје
Детски фестивал
Здружение на граѓани ,,Ѓердани“, - „Чаверикана рота“
Скопје
АНРИП "Рушид Шакир " Ромите и нивната култура и обичаи
Куманово
8ми Април Светски ден н ромите
3ти фестивал на дувачки оркестри од
РМ „Рома труба фест“
Културно информативен центар на СПОНА
Србите во РМ
"SPONA"
Институт за фолклор „Марко
Сточарските песни на Власите
Цепенков” - Скопје
Обичајот Василица кај Ромите
Турски волшебни приказни во РМ
Формули при разни пригоди кај
Турците во РМ
Институт за македонски јазик
Валоризација на говорот на Турците
„Крсте Мисирков“- Скопје
од Кумановско
Валоризација на говорот на Турците
од Скопско
Валоризација на говорот на Турците
од Гостиварско
Валоризација на говорот на Турците
од Ресенско
Валоризација на говорот на Турците
од Дебарско-Жупа
Валоризација на говорот на Турците
од Велешко, Прилепско и Крушевско
Валоризација на говорот на Турците
од Тетовско
Ц.К. Кочо Рацин – Кичево
Изложба од животот на Ромите
Здружение за човекови права на
ромите од Гостивар,,Еднаквост,,
Културен центар на Бошњаците во
РМ - Скопје

8-ми април Светски ден на Ромите
Конкурс за ракотворби
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Здружение на граѓани „ПУНТЕ“ Струга
Здружение за заштита и едукација
на деца и млади Роми „Прогрес“
Скопје
Културно информативен центар на
Србите во РМ
„СПОНА“ - Скопје
КУД „Бранко Чајка“ -Тетово
- Здружение на Срби и Македонци
Здружение Српски културен
центар „Србите и пријателите“
Заедница на Срби во РМ –
Струмица
Здружение на Срби и Македонци –
КУД Бранко Чајка" – Тетово
Друштво на писатели и уметници
Власи од РМ

Промовирање на влашката култура и
традиција
Жената Ромка помеѓу реалноста и
фикцијата
Денови на култура на Србите во РМ
Работа на друштвото
Зебрњак
Културно наследство
Театарската уметност – фундамент на
мултикултурализмот во РМ
Културно уметничка дејност со
негување на фолклорни традиции од
регионот Србија и БИХ
Група автори, „Духовните мостови на
ѕвездите"

КУД „Питу Гули" –Скопје

Детски влашки песни – дел од
културното богатство на Власите
Женска влашка носија
Машка влашка носија
КУД „Негорци" – Гевгелија
Влашки игри
Комуна на Власите„Браќа Манаки“ Во влашкото маало
-Битола
Лига на Власите од РМ - Скопје

Национален ден на Власите од РМ

Културен центар на Бошњаците во
РМ

Заедничка изложба на Фадил
Латифовиќ и Мујо Скендеровиќ

Здружение на граѓани,,„Центар за
Хрватска заедница – Кроаца“
- Куманово

,,Хрватската култура – дел од
македонското општество“

Здружение на Бошњаци „28
септември - Фокус“ -Велес

Прослава на денот на Бошњаците 28
септември

Турско бошњачка граѓанска
Денови на јуручката култура
организација САРА -Скопје
Бранислав Синадиновски
„Ромите небески народ"
Извор: Национална програма за култура, Министерство за култура, 2009
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Во 2014 значајно помалку инцијативи, манифестации и настани на припадниците на
заедниците се поддржани - вкупно 11. Најуспешна заедница во аплицирањето за
фондови од Буџетот на РМ се Ромите со 5, половина од вкупниот број одобрени
проекти на заедниците (види табела 19).

Табела19: Културни настани, манифестации и иницијативи на заедниците, 2014
година

Подносител на проект
Српска заедница во РМ - Скопје

Активност
Учество на меѓународен фестивал
во Гуча, Србија

Српски културен центар

Манифестација „Свети Сава“

Комуна на Армните-Власите „Браќа
Манаки“

„Во Влашкото маало“

Ромски културен и едукативен центар
„Тернипе МК“ -Делчево
Здружение „Романо Ило“ - Скопје
ТВ БТР национал од Скопје

8. Ромски фолклорни средби

Мајски ромски фолклорни денови
Ромски филмски фестивал „Златно
тркало“ во Скопје
Здружение на љубителите на ромската
Група автори, „Историја на
фолклорна уметност „Романо Ило“
Ромите во РМ и на Балканот“
Здружение на Власите на општина
14. манифестација „Влашка вечер
Гевгелија „Мегленија“ - Гевгелија
2014“
Унија за култура на Власите
„Грајлу арманеску“ (Аромански
јазик) 4 броја
Меѓународен центар за литература,
Ташко Георгиевски, Раскази „Куќа
јазик и култура на Ромите - РМ
под калето“ (ромски-македонски)
Младинска културна асоцијација на
Зеќир Рамчиловиќ и Неџад
Бошњаците во РМ –Шадрван
Мехмедовиќ, „Познати Бошњаци
од РМ“
Извор: Национална програма за култура, Министерство за култура, 2014
2014

Причините за ваквите поразителни резултати се се уште непознати. Дискусиите во
фокус групите покажуваат дека постапката за добивање на средства не е многу
комплицирана, но здруженијата на заедниците сметаат дека средствата се мали и затоа
се демотивирани за да аплицираат. И во оваа програмска област немањето на
капацитети (канцеларија и ресурси) на здруженијата на припадниците на заедниците
им влијае најмногу на нивната неактивност. Се очекува од државата да го измени
Законот за здруженија на граѓани со цел на здруженијата на заедниците им се даде
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различен статус од останатите невладини организации. Во овој контекст се гледа на
примерот од Србија каде се формирани национални здруженија на малцинствата кои
добиваат поддршка од државата и имаат капацитет за спроведување на различни
активности за зачувување на своите културни особености и традиции. Но, од АОПЗ
тврдат дека „ваквото барање не враќа чекор наназад бидејќи тука во државата
малцинствата имаат статус на заедници и како државотворни имаат повеќе права
од малцинствата во соседните земји“.47
Во Резолуцијата за имплементација на Рамковната конвенција за заштита на
националните малцинства во државата се оценува дека иако се алоцираат финансии за
изведувачки

уметности

и

културни

здруженија

„финансиската поддршка за

националните малцинства останува ограничена и недоволна да ги задоволи потребите“.
Особено е ограничено финансирањето на културните активности на нумерички
помалите групи како што се Србите и Власите што особено ги намалува напорите да се
спроведат активности за зачувување на нивниот јазик и култура. Претставниците на
националните малцинства не се суштински вклучени во процесот на донесување на
одлуки за дистрибуција на фондови за културни проекти.“48
Дискусиите во фокус групите пак покажуваат дека здруженијата на припадниците на
заедниците посакуваат АОПЗ да има свој фонд со кој би ги финансирала културните
проекти на здруженијата, а ниту од АОПЗ нема иницијатива за вклучување во процесот
на донесување одлуки за распределба на културниот буџет на РМ. Оваа потреба
дополнително ќе порасне со оглед на фактот што новите критериуми за одобрување на
проекти финансирани од Националната програма за култура се заоструваат со што се
очекува да доведе здруженијата на заедниците да имаат помалку успех во добивање на
средствата од оваа програма49.
Во однос на втората стратешка цел во програмската област култура: подобрена
заштита на јазиците на заедниците и на јазиците во изумирање, може да се забележи
дека АОПЗ нема постигнато резултати. Имено не е изготвена програма за заштита на
јазиците на заедниците, ниту се снимени репортажи за јазиците на заедниците и
загрозените јазици. Од анализата на проектите финансирани со Националната
програма за култура (презентирани погоре во табели) може да се забележат само 10
иницијативи (обележани со боја), од кои 9 во 2009та и 1 во 2014 година, кои се
47

Интервју Весна Бабиќ Петровски, Јуни 2014
Ibid
49
Интервју со Емина Шемо, октомври 2014
48
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поврзани со негување, изучување или зачувување на јазикот. Сите се насочени кон
зачувување и негување на влашкиот јазик, и изучување на различните говори на
турскиот јазик. Ова зборува дека програмата на АОПЗ не е добро координирана со
здруженијата на заедниците и особено со нивните културно уметнички друштва па
истата не се остварува во партнерство каде за целите кои Агенцијата ги утврдува би се
развивале и спроведувале проекти од страна на здруженијата, а финансирани преку
Националната програма за култура и Буџетот на РМ.
Правата на етничките заедници во медиумската област, законски беа гарантирани со
Законот за радиодифузната дејност.50 Според овој закон, Македонската радиотелевизија беше обврзана, покрај на македонски јазик, да емитува програми и на
јазиците на немнозинските заедници (член 45). Според овој закон беа доделени и
првите дозволи за радија и телевизии во приватна сопственост кои емитуваа програми
на јазиците на етничките заедници. Со новиот Закон за радиодифузната дејност од
2005 година, гарантираните права на етничките заедници во радиодифузната сфера беа
потврдени и проширени. Но, и пред донесување на овој закон, постоеја и јавни
радиостаници на локално ниво на подрачјата каде живеат значителен број припадници
на етничките заедници51. „Радиодифузерите ја емитуваат програмата на македонски
јазик, а во случаите кога програмата е наменета за заедницата која не е во мнозинство
на јазикот на таа заедница“ (член 82).
Според Тунева (2013) јазичната посебност и културниот идентитет на етничките
заедници најмногу се негуваат на Македонската радио телевизија, па затоа нејзините
законски обврски се најголеми. Македонската радио телевизија е должна да создава и
емитува програми од јавен интерес со кои се одразува општествениот и културниот
плурализам во државата, а кои се состојат од информативни, културни, образовни,
научни, спортски и забавни содржини (член 120). Потоа, за да ја исполни својата јавна
функција, Македонската радио телевизија е должна: да ја развива и планира
програмската шема во интерес на целата јавност и да произведува и емитува програми
за сите сегменти на општеството без дискриминација, притоа водејќи сметка за
специфичните општествени групи; да се грижи низ програмите да се рефлектираат
различни идеи, да се негува културниот идентитет на заедниците, да се почитуваат
50

Службен весник на РМ број 100/05, 19/07, 115/07, 08/08, 103/08 и 152/08
Марина Тунева (2013), Анализа на правото на пристап до медиумите и правото на информирање на
заедниците на локално ниво во РМ
51
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културните и религиозни разлики и да се поттикнува културата на јавен дијалог, со цел
да се зацврстува заемното разбирање и толеранција во функција на унапредување на
односите меѓу заедниците во мултиетничка и мултикултурна средина; да ги негува и
развива говорните и јазичните стандарди на сите заедници во државата (член 121). За
таа цел, јавниот сервис е задолжен да емитува еден програмски сервис на телевизијата
и еден на радиото, на јазиците на етничките заедници (член 117). Покрај тоа,
програмите на Македонската радио телевизија мора да задоволуваат и други барања
важни за негување на културниот идентитет на етничките заедници: мора да емитува
најмалку 40 отсто програма изворно произведена на јазиците на немнозинските
заедници, односно најмалку 45 отсто вокално-инструментална музика на тие јазици
(член 124). Приватните телевизии и радија, кои имаат дозвола за програма наменета за
припадниците на некоја етничка заедница, се должни програмата целосно да ја
емитуваат на јазикот на таа заедница (член 82). Тие, исто така, имаат обврски во поглед
на негувањето на јазичниот и културниот идентитет: обврзани се да емитуваат дневно
најмалку 30 отсто програма изворно создадена на јазикот на етничката заедница и
најмалку 30 отсто вокално-инструментална музика на тој јазик (член 74).
Во програмската област информирање за да ги утврдиме резултатите во остварувањето
на стратешката цел: поголема застапеност на заедниците во медиумите се користиме
со податоците од Македонската радио телевизија која програмите на јазиците на
немнозинските заедници ги емитува на Вториот сервис. Имено, МТВ емитува 16,5 часа
програма неделно на турски јазик, а на ромски, српски, влашки и босански јазик по два
часа програма неделно, додека македонското радио емитува 35 часа програма на
турски јазик и по 3,5 часа програма на влашки, ромски, босански и српски јазик

52

.

Според Тунева во 2013 година, во приватниот радиодифузен сектор имало 20
телевизии и 17 радија кои емитувале програми на јазиците на етничките заедници. Од
нив најмногу има медиуми на турски и ромски јазик (по 3), следи Босански (по 2
медиума) додека нема медиуми кои емитуваат програма на српски и влашки јазик
(види табела 20).

Табела 20: Електронски медиуми кои емитуваат програма на јазиците на заедниците
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Јазик на
заедниците
Турски

Регионални
медиуми

Локални медиуми
Радио Фокус

ТВ Канал 3 (ДТТ)
Српски
Ромски

ТВ БТР
ТВ Шутел

Влашки
Босански
ТВ Едо
ТВ Лажани
Извор: Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Резолуцијата за имплементација на Рамковната конвенција за заштита на националните
малцинства во државата утврдува дека медиумското покривање на малцинствата
заслужува внимание. Пристапот на помалите заедници до јавните и приватните
медиуми на локално ниво останува да биде ограничено.53 Исто така ја повикува
државата да ги охрабри медиумите на централно и локално ниво да го зголемат
вниманието кон различните етнички заедници и на тој начин тие да играат ефективна
улога во промоција на почитување, дијалог и соработка меѓу различните групи.54
Во однос на втората стратешка цел: подобрен квалитет на програмите на јазиците на
заедниците може да се забележи дека АОПЗ нема постигнато резултати. Имено не е
дадена финансиска поддршка за изготвување на нови (документарни) емисии на
јазиците на заедниците заради неосновањето на посебниот фонд на АОПЗ регулиран со
член 17 од ЗУЗПЗ. Ова е причина зошто не се доделуваат и награди за развој на
мултиетничноста што е планирано од страна на Агенцијата со цел промоција на
работата на АОПЗ на полето на правата на заедниците.
Во потесната област информирање АОПЗ постигнува резултати во однос на
користењето на веб страната. Но Агенцијата не води статистиката за посетеноста на
веб страната во периодот на оценка. Агенцијата има фејсбук страница на македонски и
труски јазик која дневно се ажурира.
Конечно во програмската област соработка и координација АОПЗ забележува
резултати во однос на исполнување на стратешката цел: промоција и заштита на
правата на припадниците на заедниците преку креирање на политики и планови на
53

Resolution CM/ResCMN(2008)6 on the implementation of the Framework Convention for the Protection of
National Minorities by “the former Yugoslav Republic of Macedonia”
54
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државните институции и локалните самоуправи преку соработка и поддршка од страна
на Агенцијата. Имено, сите релевантни институции за заштита на правата на
припадниците на заедниците се вклучуваат во инцијативата на АОПЗ за подготовка и
презентација на прирачникот „Спроведување на правата на заедниците – практики,
механизми и заштита“. Прирачникот е отпечатен во тираж од 1.500 примероци на 7
јазици (македонски, албански, турски, српски, влашки, ромски и бошњачки). Во текот
на 2013 година е презентиран во соработка со локалните самоуправи во 15 општини
каде ќе се одржани трибини и средби со над 500 граѓани. Друга слична иницијатива
каде координацијата и соработката водат кон резултати е пописната кампања
спроведувана во 2011 година. Во рамките на Кампањата се посетени 12 пописни реони
вклучувајќи градови и села во кои припадниците на заедниците се застапени.
Остварени се средби со над 300 граѓани, а пораката на кампањата стигнала до повеќе
граѓани од тие што дошле на трибините заради тоа што кампањските активности биле
медиумски покриени и дополнително биле продуцирани и дистрибуирани флаери и
брошури.
И здруженијата на припадниците на заедниците се вклучени во промотивни
активности на заштитата на нивните права. Табелата подолу ги презентира нивните
промотивни активности. Од неа може да се забележи дека главно публиката на која и
се наменети е нивната заедница. Преку овие активности на здруженијата се
промовирани правата на помалите заедници пред околу 1000 Торбеши, над 2000 Власи
и околу 400 Роми.

Табела 21: Промотивни активности на здруженијата на припадници на заедниците
организација
Румелија
Торбешки
културно-научен
центар

Вид на промотивни активности

Период на
реализација

Број на присутни

Прв Торбешки форум

2011

Околу 500

Трибина во Хотел ТУТО с. Јанче

2011

Околу 200

Научен симпозиум во ФОН
Универзитет

15о-200

Тркалезна маса во Хотел „Stone
Bridge“, Скопје

50-70
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Центар за ромска
заедница “ДРОМ”Куманово

Лига на Власите

Тркалезна маса

24.12.2010

196

Тркалезна маса

18.11.2010

63

Фокус групи

25.03.2010

36

Средби и посети на верски објекти

15.05.2009

52

23 мај

1000

мај

1000

3-4 август

100

Цела година

100

Свечена конференција
Влашка вечер
Крушевска република
Пикник

Извор: Прашалник за ОСР, 2014

Здруженијата на припадниците на заедниците во периодот на оценка биле активни и во
соработка со општините, верските заедници. Со нив објавиле повеќе публикации на
различни јазици, а во насока на промовирање на правата на помалите заедници (види
табела 22).

Табела 22: Публицистичка дејност на здруженијата на припадниците на заедниците
Организација

Вид на публикација

Румелија Торбешки
културно-научен центар

„Торбешка Декларација“ и
„Торбешката Повелба“

Центар за ромска
заедница „ДРОМ”Куманово

Брошура
македонски,, албански,, 2010
Зближување на млади од ромски,, англиски
различни религии
флаер
„Човекови права – база за
локален економски развој”
Прирачник
Заедно
за
развој
на
Општина Куманово

Јазици на
материјалот
Македонски

Година на
издавање
2011

македонски,, албански,, 2010
ромски,, англиски
македонски,, албански,, 2010
ромски,, англиски

Прирачник
македонски,, албански,, 2011
„Спречување на илегалната ромски и српски
миграција преку
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подобрување на
децентрализиран труд и
промоција
на мерки за
ранливите групи
Образование
Култура
Права
Печат
Весник
Прирачник за добивање
Српска заедница во РМ
двојно државјанство
Промотивен материјал со
инструкции за ПОПИС
Извор: Прашалник за ОСР 2014
Лига на Власите од РМ

македонски јазик
македонски јазик
македонски јазик
македонски јазик
влашки јазик
Српски јазик

2013

Српски јазик

2011

2013
2011
2007

Сепак може да се каже дека во периодот на оценка 2009-2014 нема конкретни
резултати во однос на очекуваните изработени проекти и програми со претставниците
на заедниците и имплементирање на модели на добри практики за унапредување и
заштита на правата на припадниците на заедниците во државни институции и
општини.
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РЕЗУЛТАТИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦЕЛ 3: ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
НАДЗОР ВРЗ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНИТЕ КОИ ГИ
УРЕДУВААТ ПРАВАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ
СЕ ПОМАЛКУ ОД 20% ОД НАСЕЛЕНИЕТО ВО ДРЖАВАТА
Нема резултати од спроведувањето на цел 3: обезбедување на надзор врз
спроведувањето на законите кои ги уредуваат правата на припадниците на заедниците
кои се помалку од 20% од населението во државата.
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ВЛИЈАНИЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЦЕЛ 1: СЛЕДЕЊЕ НА
ОСТВАРУВАЊЕТО И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА
ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ СЕ ПОМАЛКУ ОД 20% ОД
НАСЕЛЕНИЕТО ВО ДРЖАВАТА

За потребите на оваа оценка, а со цел утврдување на влијанието на спроведувањето на
целите на Законот за унапредување и заштита на правата на припадниците на
заедниците кои се помалку од 20% од населението во РМ беше спроведена анкета
помеѓу здруженијата на припадниците на заедниците и организирани дискусии во
фокус групи. На тој начин влијанието всушност се оценува на основа на перцепциите
на главните корисници на ЗУЗПЗ – припадниците на помалобројните заедници во
државата.
Имено истражувањето за оваа ОСР утврди дека следењето на остварувањето и
унапредувањето на правата на припадниците на заедниците има влијание врз
општествениот развој, економскиот развој, културниот развој и меѓуетничките односи.
Во однос на општествениот развој се смета дека следењето на остварувањето и
унапредувањето на правата на припадниците на заедниците влијае на поголема
вклученост на „етнички заедници под 20% во сите сегменти од општествениот
развој“. Пред донесувањето на ЗУЗПЗ недоволното инволвирање „се покажа како
фатален во изминатиот период од осамостојувањето на државата“. За многу
припадници на заедниците најбитно е што во државата можат да кажат кои се, на која
заедница и припаѓаат и јавно да си ги слават своите празници. Наспроти ваквото
ослободување и лично задоволство кое го чувствуваат припадниците на заедниците,
сепак останува впечатокот на припадниците на заедниците кои учествуваа во фокус
групата дека нема промоција на активностите за унапредување и остварување на
нивните права па „македонската јавност останува неубедена дека помалите заедници
не се потенцијална опасност и не придонесуваат за ускратување на нивните права за
сметка на помалите заедници, туку тие преставуваат предност“.
Во однос на економскиот развој некои од припадниците на заедниците сметаат дека
речиси и да нема забележителни влијанија на следењето на остварувањето и
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унапредувањето на нивните права. Како најголемо економско влијание го оценуваат
фактот што со следењето на спроведувањето на правото на правична и соодветна
застапеност во државната администрација се зголемува бројот на вработени
припадници на заедниците. На тој начин се подобрува нивната лична економска
состојба, а тоа има влијание и на заедницата. Сепак се забележува дека „државната
администрација на локално ниво, треба да ги зајакне капацитетите за планирање на
човечки ресурси со цел постигнување на етнички балансиран состав на државната
администрација“. Поголемо економско влијание спроведувањето на законот би имал
доколку АОПЗ имаше поактивна „координативна или надзорна функција врз
Агенцијата за вработување на РМ, особено доколку активните мерки која ги
спроведува имаат акцент на помалите заедници кои се под 20% од населението“.
Повеќето припадници на заедниците сметаат дека со спроведувањето на ЗУЗПЗ доаѓа
до „будење на носиите, на обичаите, на традициите“, но влијанието на законот врз
културниот развој е незадоволителен или го има во мали размери. Ова е заради слабата
улога на АОПЗ да го следи спроведувањето на правата од културата на заедниците на
локално ниво. Имено, „повеќето општини нешто превземаат во своите годишни
програми, но тоа е многу малку,, не се вложува во културно уметнички друштва,, во
јазикот,, во медиумите,, театарот,, и секако во книжевност“. Влијанието врз
културниот развој ќе биде од особено значење доколку се создаде перцепција и кај
„мнозинското население дека културната различност го украсува севкупниот
културен мозаик на државата во која живееме“.
АОПЗ

треба

да

вложи

повеќе

напори

за

унапредување

и

развивање

на

мултикултурализам, иако има постигнато одредени резултати преку Партиципативниот
форум, кој се доживува како место каде заедниците се спојуваат. „На ваков начин се
осознаваат повеќе различности кои ги обединуваат сите заедници.“ Тоа неоспорно
има влијание врз меѓуетничките односи кои се оценуваат како доста кревки.
Сегрегираното образование доведува до поделеност по етничка основа. Не се
вложуваат напори за интеграција. И во однос на ова прашање припадниците на
заедниците сметаат дека „мнозинско население се чувствува загрозено или оштетено
од

напливот

на

правата

на

помалите

етнички

заедници.“
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ВЛИЈАНИЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЦЕЛ 2: ЗАШТИТА НА
ПРАВАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ СЕ ПОМАЛКУ
ОД 20% ОД НАСЕЛЕНИЕТО ВО ДРЖАВАТА

И спроведувањето на заштитата на правата на припадниците на заедниците кои се
помалку од 20% од населението во државата има влијанија во областите каде правата
се заштитени. Бидејќи АОПЗ програмски ги насочи активностите кон областите
вработување, образование, култура, информирање и медиуми во овие области ќе се
оценува и влијанието на спроведувањето на втората цел на законот.
Во областа образование спроведувањето на заштитата на правата на припадниците на
заедниците кои се помалку од 20% од населението во државата има големо влијание.
Може да се забележи напредок кај помалите заедници кај кои од факултативен е
унапредено учењето на јазикот и културата во изборен, на пример кај ромската. Доаѓа
до „зачувување на јазикот на припадниците на различни заедници и афирмација на
историјата на нивната култура и традиција преку наставно образовниот процес“.
Иако во Законот за образование се дадени сите права на образование на мајчин јазик и
на помалите заедници некои од припадниците на заедниците сметаат дека во пракса
тие права не се остваруваат. Проблемот се состои во тоа што кај поголем дел од
заедниците нема доволен број заинтересирани деца, поточно нема доволен број деца на
едно подрачје за да се формира паралелка и на тој начин ,,да се оствари правото на
образование на мајчин јазик.
Во областа вработување влијанието се согледува само од аспект на примената на т.н.
позитивна дискриминација. Исто така, преовладува перцепцијата дека најголем
добитник на спроведувањето на начелото на соодветна и правична застапеност е
албанската заедница и оние заедници чии партии се во владината коалиција. Тоа е
резултат на фактот што здруженијата на припадниците на заедниците исто така се
сметаат за блиски до политичките партии на припадниците на заедниците.
Во однос на културниот развој се оценува дека заштитата на правата на припадниците
на заедниците има малку влијание. Единствено ограничено влијание има врз
зачувувањето на традицијата на заедниците. „Самото сознание дека постои законска
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заштита создава позитивна енергија за културниот развој, но на помалите заедници
им е неопходна помош од државата за развојот на културата“. Влијанието врз
распределбата на средства за развој на културата на заедниците пак се смета за многу
мало.
Исто така влијанието на заштитата на правата информирање е многу мало, или поточно
речиси го нема. Се оценува дека многу малку се вклучени во медиумите,, и имаат
ограничено време на емитување на програма што не дава можност граѓаните да бидат
информирани. Од друга страна информирањето за работата, програмите активностите
на Агенцијата е слабо и тоа има и директно влијание на неинформираноста на
припадниците на заедниците за правата, на пример да се образуваат на мајчин јазик.
Конечно некои од заедниците не гледаат поголеми влијанија во областа информирање,
„од причина што современите средства за информирање функционираат врз основа
на ИТ и информирањето се случува така речено во исто време со настаните, па
инсистирање на информирањето на мајчиниот јазик за помалите заедници е
непродуктивно“.
Спроведувањето на заштитата на правата на припадниците на помалобројните
заедници не ја менува перцепцијата /чувството на припадност на претставниците на
здруженијата во македонското општество. Се оценува дека „самиот закон не може да
ја смени перцепцијата и чувството за припадност кон заедницата од која што доаѓа,
туку само може да ја подигне свеста за правата што ги нуди државата и
механизмите за нивно искористување“. Понатаму клучно за интеграција во
македонското општество на припадниците на заедниците е општествената состојба
воопшто, социо-економската положба и меѓуетничката толеранција. Иако тежиштето
на одговорност за интеграција на помалите заедници во македонското општество паѓа
на државата сепак се оценува дека помалите етнички заедници „треба повеќе да се
активираат и да склучуваат партнерства со државните институции со цел да ги
организираат кампањите за подигнување на свеста за потребата од развој на
професионалните капацитети на членовите на групата“.
Непромената на перцепцијата за припадност во македонското општество делумно е
резултат на немањето доверба во институциите и системот. Ова се должи на фактот
што некои од заедниците имаат доставено иницијативи за унапредување на правата (на
пример, црногорската заедница за празник на Црногорците) кои биле одбиени. Други
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не го губат мотивот и ја користат секоја средба (со вработени во министерства,
државни секретари, градоначалници) како можност за иницијативи, било искажани
усно или во вид на петиција. Неколку заедници дури презеле и иницијатива да бидат
внесени во преамбулата на Уставот на РМ како државотворни делови од народи кои
живеат во земјата. Сметаат дека тоа ќе има големо влијание дел од правата кои им се
заштитени со законите да ги остварат по ефективно.
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ВЛИЈАНИЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЦЕЛ 3: ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
НАДЗОР ВРЗ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНИТЕ КОИ ГИ
УРЕДУВААТ ПРАВАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ
СЕ ПОМАЛКУ ОД 20% ОД НАСЕЛЕНИЕТО ВО ДРЖАВАТА
Влијанијата од спроведувањето на надзорот врз спроведувањето на законите кои ги
регулираат правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од
населението во државата не се оценуваат од причина што нејасни се ингеренциите на
АОПЗ во оваа сфера. Нејзините механизми и поставеноста (хиерархиска) во
институционалниот систем на власта се слаби за да ефективно се спроведуваат
активности на надзор и тие да имаат некакво влијание. Оттаму „ниту ефикасноста и
ефективноста во спроведувањето на законите кои ги регулираат правата на
припадниците на заедниците кои се помалку од 20% не се зголемила со основањето на
АОПЗ заради ограничените ингеренции и минорните средства со кои располага
Агенцијата“. Сепак, во периодот на оценка (2009-2014) АОПЗ дала голем придонес во
согледување на недостатоците во спроведувањето на правата на припадниците на
заедниците (особено кај заедниците кои воопшто не се споменати во преамбулата во
Уставот на РМ) и во започнување комуникација на заедниците со институциите со кои
дотогаш не општеле. Донесувањето и спроведувањето на ЗУЗПЗ преку АОПЗ,
апсолутно го менува сфаќањето и свеста за значењето на правата на малцинствата, а во
смисла на целосна демократизација на нашето општество. Но, „преку поголема
промоција на самиот закон и Програмата на Агенцијата, значително ќе се подобри
унапредувањето и спроведувањето на правата на припадниците на помалите
заедници“. Нивната пак перцепција за припадноста во македонското општество се
очекува да се промени правопропорционално со примената и ефикасноста на законите
кои ги регулираат правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од
населението во државата.
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ПРЕДЛОГ ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

Законот за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците помали
од 20% од населението во РМ е донесен во 2008 година како одговор на критиките дека
со Охридскиот рамковен договор и начинот на неговото спроведување е асиметрично и
земјата станува бинационална држава во која албанското малцинство ги остварува
своите права на сметка на останатите помали етнички групи кои живеат во земјата.
Ефективноста на остварувањето на малцинските права на албанската заедница во
државата се должи на институционалниот механизам кој е воведен – Секретаријатот за
спроведување на Охридскиот рамковен договор. Од таа причина со ЗУЗПЗ се воведува
нов институционален механизам кој треба да ги стави во сила и обезбеди ефективна
имплементација на правата на припадниците на помалите етнички заедници –
Агенцијата за остварување на правата на заедниците. Мандатот на АОПЗ е да врши
следење на остварувањето и унапредувањето на правата на припадниците на
заедниците помали од 20%; да врши заштита на правата на припадниците на
заедниците и да обезбеди надзор врз остварувањето на законите со кои се уредени овие
права (ЗУЗПЗ член 1, став 1).
Спроведувањето на ЗУЗПЗ всушност зависи од работата на АОПЗ и од таа причина
фокусот на оваа оценка на спроведувањето на законот е насочен кон работата на
Агенцијата.

Законот нема акциски план за спроведување и затоа програмските и

стратешки документи на Агенцијата се користат за утврдување на почетната точка на
оценката.
Во стратешките планови АОПЗ презентира приоритети во следниве програмски
области: (а) вработување; (б) образование; (в) култура; (г) информирање и медиуми;
(д) координација и соработка; и (ѓ) јакнење на капацитетите. Во согласност со
методот на оваа ОСР се оценува процесот, резултатите и влијанието на спроведување
на следењето на остварувањето и унапредувањето на правата на припадниците на
заедниците во горе утврдените програмски области; процесот, резултатите и
влијанието на

заштита на правата на припадниците на заедниците; и процесот,
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резултатите и влијанието на обезбедувањето надзор врз остварувањето на законите со
кои се уредени овие права.
Административниот капацитет и видливоста на Агенцијата во периодот на оценка се
подобрува. Со 12 вработени таа успева да ги спроведе поголемиот број на активности
предвидени во програмата за работа, а кои се во врска со нејзината функција на
следење на остварувањето и унапредувањето на правата на припадниците на
заедниците. Најголемиот успех на АОПЗ во периодот на оценка е основањето и
функционирањето на Партиципативниот форум. Особено значајни се резултатите на
поврзување со здруженијата на припадниците на заедниците кои се постигнуваат преку
Партиципативниот форум. Форумот е местото каде заедниците се среќаваат,
дискутираат за своите проблеми и изнаоѓаат решенија. Дискусиите се фокусирани во
шесте програмски области на АОПЗ.
Агенцијата црпи информации за состојбата со остварувањето на правата во пракса
преку средбите на Партиципативниот форум. Оценката утврди дека АОПЗ ги
искористува информациите за состојбата со остварувањето на правата за да ја
информира Владата на РМ, но не и за да лобира кај институциите кои ги штитат или да
побара нивно унапредување. Оттаму функцијата на следење останува изолирана и
неповрзана односно нема свој ефект – резултат во унапредување на правата на
помалите заедници.
Она што исто така Партиципативниот форум не успева засега да направи е
организирање на заедничка координирана акција на здруженијата на припадниците на
заедниците во остварувањето и унапредувањето на нивните права. Иако преку форумот
здруженијата соработуваат, тие во односот со институциите, а со цел заштита или
остварување на своите права дејствуваат самостојно, односно комуницираат само за
проблемите со кои се соочува нивната заедница.
Интересен е и фактот што здруженијата на припадниците на заедниците очекуваат, но
досега не побарале Агенцијата да се заложи за разрешување на некој нивен проблем
или унапредување на некое право. Тие индивидуално се обраќаат на другите
институции каде може да го остварат тоа право (на пример во областа образование
Управата за унапредување и развој на образованието, Бирото за развој на
образованието, Филолошки факултет и сл.), Агенцијата не го следи тој процес ниту се
заложува институционално да го поддржи барањето на здруженијата на припадниците
на заедниците. Тоа е делумно резултат на фактот што самите здруженија на
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припадниците на заедниците имаат проблем со легитимитетот. Секоја заедница има
многу здруженија и прашање е кој е легитимниот нивни претставник пред
институциите и оттаму чие барање АОПЗ да поддржи пред институциите особено во
ситуации кога повеќе здруженија имаат различни барања за исто со закон уредено
право.
Сите здруженија на припадниците на заедниците кои се вклучени во работата на
Агенцијата (главно преку форумот, но и преку активностите за градење на капацитет
како што се обуките и конференциите) ја препознаваат користа од воспоставувањето
на овој институционален механизам за следење, заштита и унапредување на нивните
права. Оние кои не се вклучени во работата на Агенцијата не ја препознаваат како тело
со значајна улога за остварување на правата на помалите заедници. Ова зборува за
недоволното промовирање на Агенцијата, нејзината програма за работа и активности
внатре во заедниците.
За потребите на следење на состојбите АОПЗ треба да изработува анализи на
состојбите. Оценката покажува дека секоја година Агенцијата изработува анализа на
состојбата на вработувањата на припадниците на заедниците, и по еднаш има
изработено анализа на состојбите во образованието на припадниците на заедниците,
медиумите и учеството во културниот живот.
Причините зошто не се изработуваат редовни анализи се недостатокот на вработени55
со кои би се спровел процесот на собирање на податоци. Но, праксата на
Партиципативниот форум во периодот на оценка покажува дека многу од потребните
податоци веќе се собрани од други тела кои вршат следење (на пример, ССРД
Централниот регистар на државни службеници, Народниот правобранител чуваат
податоците за вработувањата по основ на правична и соодветна застапеност;
податоците за бројот на ученици од помалите заедници ги чуваат Заводот за статистика
на РМ и Управата за развој и унапредување на образованието и сл.). Со посилна
координација помеѓу овие институции АОПЗ со своите 12 вработени нема да има
потреба да превзема активности на собирање на податоци за потребите на следење на
состојбите, а ќе може да изработува редовни анализи на состојбите. За тоа ќе биде
потребно и реорганизација на АОПЗ во одделенија кои ќе ги следат програмските
области на работа: образование, вработување, култура, информирање и медиуми.

55

Агенцијата во моментот функционира со 12 вработени иако има изработено систематизација за 41
работно место
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Според ЗУЗПЗ и програмските и стратешките документи АОПЗ има улога и
придонесува во заштитата на правата на помалите заедници, а особено правото на
образование на мајчин јазик, правото на соодветна и правична застапеност во
државната администрација, правото на заштита на културата и културните особености
на помалите заедници и правото на информирање на мајчин јазик. АОПЗ заштитата на
овие права ја врши без посебен заштитен механизам, туку само со следење на
состојбите и координација на активностите со телата кои вршат заштита. Таа не издава
препораки, не казнува, не донесува извршни решенија. Координацијата со останатите
тела во системот на државна управа исто зависи од хиерархиската поставеност на
АОПЗ во однос на останатите тела. Агенцијата како независно тело нема моќ врз
останатите кои имаат улога во заштитата на правата на припадниците на заедниците.
Како резултат на тоа заштита на правата од страна на АОПЗ не е ефективна.
Во однос на заштита на правата оценка утврдува дека најголеми резултати се
постигнати во вработувањето и образованието. Ниту за едните ниту за другите
оценката не обезбедува докази кои ќе покажат дека АОПЗ имала директно влијание за
да се постигнат. Од друга страна пак оценката открива можности како Агенцијата
може да допринесе кон унапредена заштита на правата на припадниците на заедниците
– преку промоција на истите и подигање на свеста на припадниците на заедниците за
нивните права. Ова за жал ЗУЗПЗ не го утврдува како дел од мандатот на Агенцијата
ниту АОПЗ самата го воведува во своите програмски цели.
Конечно, ЗУЗПЗ утврдува Агенцијата за остварување на правата на жедниците да
обезбеди надзор врз остварувањето на законите со кои се уредени овие права. Оваа
функција на Агенцијата е неостварлива во пракса од причина што ЗУЗПЗ не утврдува
постапка како АОПЗ го врши надзорот ниту уредува кои правни средства (на пр.
препораки, решенија со извршна сила, казни и сл.) АОПЗ ги има на располагање за да
ги стави во сила согледувањата до кои Агенцијата ќе дојде во однос на спроведувањето
или неспроведувањето на законите кои ги уредуваат правата на припадниците на
заедниците. Ниту АОПЗ планира активности кои се врзани со надзорната функција на
Агенцијата, туку ја поистоветува оваа функција со функцијата на следење. Затоа овој
мандат на агенцијата се оценува за нејасен.
Напредокот во заштитата на правата на припадниците на заедниците, промоцијата на
правата и следењето на состојбите зависат од финансии, средства. Средства, кои оваа
оценка покажува АОПЗ ги нема. Имено, во петте години од основањето на Агенцијата
и е одобрен буџет доволен да ги покрие режиските трошоци и платите на вработените.
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Доколку се спореди буџетот во 2013 година на Агенцијата со 12 вработени, со на
пример Буџетот на Комисијата за заштита од дискриминација која нема вработени ќе
се забележи дека буџетот на КЗД е 75% од буџетот на АОПЗ.
Проекти, манифестации, настани, конференции и слично се невозможни да се
организираат со достапните финансии. Сите активности кои се спроведени во периодот
на оценка, а кои и помагаат на АОПЗ да го исполни својот мандат во рамките на ЗУЗПЗ
се финансирани од меѓународни организации. Средбите на Партиципативниот форум,
културната манифестација, студиските посети, обуките, конференциите и другите
активности со кои се зајакнуваат капацитетите на Агенцијата се поддржани од
Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Оттаму, иако абсорпцискиот капацитет на донаторската
помош е за пофалба, останува преовладувачкиот впечаток дека АОПЗ е зависна од
странски донации и без нив не би можела да ги оствари ниту постигнатите резултати.
За најголем недостаток со дискусиите во фокус групи се идентификува неформирањето
на Фондот на Агенцијата утврден со член 17 од ЗУЗПЗ. Фондот е клучен за
спроведување на проекти за промоција на мултикултурализмот и финансирањето на
активности кои би ги спроведувале во соработка со здруженијата на припадниците на
заедниците. Освен овој фонд потребно е да се уреди задолжителното учество на
претставниците на АОПЗ во процесот на донесување на одлуки за: вработувањата во
управата според принципот на соодветна и правична застапеност на припадниците на
заедниците; и зачувување и промоција на различниот културен идентитет на
заедниците во рамки на Националната програма за култура.
На основа на анализата на собраните и презентирани податоци оваа оценка на
спроведувањето на ЗУЗПЗ ги дава следните препораки. Препораките првенствено се
однесуваат на АОПЗ како клучен орган кој имаат надлежности во спроведувањето на
ЗУЗПЗ, како и на граѓанските организации на заедниците кои исто така имаат активна
улога во спроведувањето на законот и во остварувањето и заштитата на правата на
заедниците. На крајот, законодавната препорака го вклучува и Министерството за
правда, како овластен предлагач да иницира и предложи измени и дополнувања на
ЗУЗПЗ.

Препорака број 1: Да се усвои акциски план за спроведување на ЗУЗПЗ
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За да може да се следат постигнувањата на спроведувањето на законот потребно е да се
донесе Акциски план за спроведување на ЗУЗПЗ. Во Акцискиот план треба јасно да се
определат целите што се настојува да се постигнат со законот (општи и посебни),
активностите кои ќе се преземат за остварување на целите (во кој временски период, од
кој/а орган, институција, организација и потребните средства) и на кој начин ќе се
оценува и мери успешноста на спроведените активности и остварувањето на
зацртаните цели (индикатори на успешност).
Препорака број 2: Да се преуреди внатрешната структура и организација на АОПЗ
За да може да ги остварува своите законски надлежности во однос на следењето на
состојбите

потребно е АОПЗ да се реорганизира во одделенија кои ќе ги следат

програмските области на работа: образование, вработување, култура, информирање и
медиуми. На тој начин секое одделение ќе има јасен опсег на работа задачи да собира
податоци, да ја координира работата на институциите кои ги штитат правата на
припадниците на заедниците во таа област, ќе известува односно ќе изготвува анализи
и извештаи за состојбите и ќе дава покренува конкретни иницијативи и чекори во
дадената област .

Препорака број 3: Да се побара/одобри зголемување на буџетот на АОПЗ за целосно
спроведување на нејзините надлежности според ЗУЗПЗ
Оваа ОСР утврдува дека постигнатите резултати ги оправдуваат вложените средства на
Владата на РМ за остварување и унапредување на правата на припадниците на
помалите заедници, но тие не се доволни за доследно и ефективно спроведување на
ЗУЗПЗ ниту АОПЗ да го оствари својот мандат. Тоа ја прави АОПЗ ориентирана или
„зависна“ од донаторски проекти за сите активности кои ги спроведува, од обуки, до
конференции,

студиски

посети,

кампањи,

трибини

и

дејствувањето

на

Партиципативниот форум. Истовремено, се оценува дека треба да се подигнат
капацитетите за изработка на финансиски планови, стратешко планирање и акциско
планирање со цел АОПЗ на аргументиран начин со реална проценка на чинењето на
планираните активности да може да обезбеди поголеми средства од буџетот на РМ.
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Препорака број 4: Да се обезбедат средства за Фондот на АОПЗ за спроведување на
посевни програми за спроведување и унапредување на правата на заедниците
Фондот на Агенцијата утврден со член 17 од ЗУЗПЗ и тој е клучен за спроведување на
проекти за промоција на мултикултурализмот и финансирањето на активности на
здруженијата на припадниците на помалобројните заедници. За операционализација на
Фондот, АОПЗ има изготвено методологија, систем за мониторинг и евалуација (во
2013 година), но се уште недостасуваат финансиски средства кои АОПЗ би ги
распределувала за потребите и активностите на заедниците.

Препорака број 5: Да се продолжи со работа на подигање на свеста и едукација за
човековите права и правата на припадниците на заедниците помали од 20%
Оценката покажа дека припадниците на заедниците не ги остваруваат во целост своите
права, не поради неажурност или инертноста на институциите кои ги штитат тие права,
туку во одредени случаи тоа е условено и од пасивноста на самите заедници. Оттаму
потребно е да се продолжи со работа на подигање на свест и едукација за правата на
припадниците на заедниците, која започна во 2014 година со обуки за човекови и
малцински права. Резултатите од пописната кампања и кампањата за образование на
мајчин јазик треба притоа да се искористат како добри примери/практики.
Препорака број 6: Да се промовира работата и видливоста на АОПЗ
Со оглед на фактот што истражувањето за потребите на оваа ОСР покажа дека
здруженијата на припадниците на заедниците кои не се вклучени во работата на АОПЗ
(преку Партиципативниот форум) многу малку знаат за нејзината мисија, програма и
работа потребно е да се продолжи да се промовира работата на АОПЗ, а со тоа
индиректно да се промовираат и нејзините активности насочени кон зголемување на
свесноста за остварување и заштита на правата на припадниците на заедниците.

Препорака број 7: Да се засили координацијата и соработката со органите и телата
кои ги штитат права на припадниците на заедниците
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Една од програмските цели на АОПЗ е засилена координација и соработка со органите
и институциите кои обезбедуваат заштита на правата на припадниците на заедниците.
Оваа оценка покажува дека е потребно да се вложат поголеми напори во оваа сфера.
Имено, освен соработка потребен е активен ангажман на АОПЗ да дојде до вистинска
координација, на пример кога заедниците на Партиципативен Форум ќе заклучат дека е
потребно да се обезбедат учебници на јазиците на заедниците, АОПЗ треба да преземе
иницијатива пред БРО во координација со МОН и Управата за унапредување и развој
на образованието на заедниците и со здруженијата на припадниците на заедниците да
седнат на иста маса и да дискутираат за проблемот со достапноста на учебниците и да
изнајдат решение за истиот.
Исто така за поголема ефективност во остварувањето на мандатот на АОПЗ на следење
на состојбите потребно е да се задолжат органите и телата кои ги штитат правата на
припадниците на заедниците да редовно да доставуваат информации за процесот и
резултатите од заштитата до Агенцијата.

Препорака број 8: Да се засили улогата на АОПЗ во процесот на креирање политики и
донесување одлуки

Во моментов АОПЗ само го следи процесот на креирање политики и донесување
одлуки со кои се остваруваат права на припадниците на заедниците. Потребно е
Агенцијата активно да биде вклучена во креирањето на политиките и донесувањето на
одлуките, со оглед на фактот што најдобро ги познава проблемите и нивните можни
решенија. Во таа смисла, потребно е учество во изготвувањето и редовно вклучување
на активностите на АОПЗ во годишната Програма за работа на Владата на РМ и
Националната програма за усогласување со правото на Европската унија.
Исто така,

се препорачува вклучување на АОПЗ во процесот на селекција на

кандидатите, кои припаѓаат на заедниците, за вработување на основ на начелото за
соодветна и правична застапеност во државната и јавната служба, како и при селекција
на проекти на заедниците кои ќе се финансираат преку Националната програма за
култура.
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Препораки за здруженијата на припадници на заедниците кои се помалку од 20%
од населението во државата

Препорака број 9: Да продолжат да работат со своите целни групи
Оваа ОСР утврдува дека здруженијата на заедниците имаат огромна улога во
градењето свест и капацитети за остварување на правата на припадниците на
заедниците. Бидејќи секоја од организациите има своја целна група (заедница), чии
интереси ги штити и застапува, се смета дека ваквото искуство и капацитет треба
понатаму да се искористи за подигање на свеста и знаењето на тие целни групи за
остварување и натамошно унапредување на правата на припадниците на заедниците,
меѓусебно разбирање и дијалог и градење вистинско мултикултурно општество.
Здруженијата на заедниците се субјекти во политичкиот систем кои ги канализираат
многубројните интереси и барања на граѓаните кои се упатени кон институциите,
избраните и именуваните носители на власта. Како такви, во законодавниот процес и
процесот на креирање политики, тие ги застапуваат интересите на групите што ги
претставуваат. Оттаму може да се јават како иницијатори за измена на закони во
насока на унапредување на правата на припадниците на заедниците што ги
застапуваат. Исто така, во спроведувањето на политиките и законските прописи,
граѓанските организации односно здруженијата на заедниците можат да се јават во
повеќе улоги, како на пример, во мониторингот и евалуацијата на спроведувањето и
остварувањето на правата на заедниците, но и со директно учество во самата
имплементација на законите преку свои проекти и активности.

Препорака број 10: Да ја подобрат внатрешната организација и комуникација со цел
подобра заштита на правата на припадниците на помалобројните заедници
Здруженијата на припадниците на заедниците треба да поработат на развој на
демократијата внатре во нивната организација. Неопходно е зајакнување на нивните
организациски капацитети, воведување механизми за комуникација помеѓу членовите,
споделување на информации и едуцирање за правата на припадниците на помалите
заедници и искористување на потенцијалот на сопственото членство. На тој начин ќе
се зголеми нивната активност како граѓани, а едновремено ќе се подобри
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остварувањето, унапредувањето и заштитата на нивните права како припадници на
заедниците.

ЗАКОНОДАВНА ПРЕПОРАКА
На основа на спроведената оценка и анализа, работната група за оценка на
спроведувањето на ЗУЗПЗ ја дава следнава законодавна препорака: Да се пристапи
кон изменување и дополнување на Законот за унапредување и заштита на
правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во
РМ во насока на:


Регулирање односно воведување на нова промотивна функција на АОПЗ за
афирмација, подигање на свеста и едукација за остварувањето, заштитата
и унапредувањето на правата на припадниците на заедниците.



Зајакнување на заштитната функција на АОПЗ и воведување на посебни
правни механизми и средства за заштита на правата на припадниците на
заедниците.



Детално законско уредување на надзорната функција на АОПЗ, а посебно
определување на предметот, постапката и правното дејство на надзорот
што АОПЗ е надлежна да го врши над спроведувањето на законите со кои
се регулираат правата на припадниците на заедниците.



Задолжување на органите на управата и институциите кои ги штитат
правата на заедниците редовно да доставуваат податоци за остварувањето
на правата на припадниците на заедниците до АОПЗ.

Конечно, по завршување на консултациите со јавноста и другите засегнати стани и
вклучување на дадените коментари и предлози во Извештајот за оценка на
спроведувањето на ЗУУПЗ, се предлага АОПЗ да го достави Извештајот до Владата на
РМ и да иницира формирање на работна група во рамки на Министерството за правда
за изготвување на предлог измени и дополнувања на ЗУЗПЗ.
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