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Скппје, Март , 2018 гпдина

ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕНИ АНАЛИЗИ ЗА
ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА

СТЕПЕНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА

Врз пснпва на член 13 пд Закпнпт за унапредуваое и заштита на правата на припадниците
на заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп Република Македпнија (Сл.весник бр
92/2008 пд 22.07.2008 гпд) Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците изгптвува
извештаи за инфпрмираое на Владата на РМ, ппдгптвува стручнп-аналитички материјали пд
свпјата надлежнпст за пптребите на Владата и дава стручнп мислеое пп материјалите кпи се вп
функција на спрпведуваое и унапредуваое на правата на припадниците на заедниците.

Во текот на 2017 година се изготвија следниве анализи:
Анализа 1: Анализа на правп на инфпрмираое на свпј јазик преку електрпнски и
печатени медиуми
Анализа 2: Анализа за спстпјбите вп Впспитнп – Образпвнипт систем на учениците
припадници на заедниците вп Република Македпнија
Анализа 3: Aнализа за спстпјбите сп примената на начелптп на сппдветна и
правична застапенпст за 2015 гпдина вп културни устанпви вп Република Македпнија

1. Анализа на правп на инфпрмираое на свпј јазик преку
електрпнски и печатени медиуми
Врз пснпва на пдлуката на Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците бр.01101/1 пд 21. 06. 2016 гпдина се задплжува Одделениетп за следеое на пстваруваоетп,
унапредуваоетп и заштитата на правата на припадниците на заедниците да изгптви анализа за
упптребата на јазиците на припадниците на заедниците.
Спгласнп Закпнпт за унапредуваое и заштита на правата припадниците на заедниците кпи
се ппмалку пд 20 % пд вкупнптп население на Р.М. (Сл. весник бр.92 пд 22 јули 2008 гпд.)
"пстваруваоетп и унапредуваоетп на правата на припадниците на зедниците кпи се ппмалку пд
20 % пд населениетп, се пднесува на правата вп пбласта на врабптуваоетп спгласнп сп принциппт
на сппдветна и правична застапенпст на припадниците на заедниците, упптребата на јазикпт,
пбразпваниетп (пснпвнп, среднп и виспкп) , културата и други пбласти вп кпи сп закпн се уредени
правата на припадниците на зедниците" наведенп вп член 3.
Спгласнп Уставпт на РМ и амандманите пд 2001 гпдина, Републиката ја гарантира
заштитата, меду другптп, и на јазичнипт идентитет на сите заедници.

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





Регистар на радипдифузерите штп емитуваат телевизиска прпграма
РТегистар на радипдифузери штп емитуваат радип прпграма
Печатени медиуми

2. Анализа за спстпјбите вп Впспитнп – Образпвнипт систем на
учениците припадници на заедниците вп Република Македпнија
Спгласнп Закпнпт за унапредуваое и заштита на правата припадниците на заедниците кпи
се ппмалку пд 20 % пд вкупнптп население на Р.М. (Сл. весник бр.92 пд 22 јули 2008 гпд.),
"пстваруваоетп и унапредуваоетп на правата на припадниците на зедниците кпи се ппмалку пд
20 % пд населениетп, се пднесува на правата вп пбласта на врабптуваоетп спгласнп сп принциппт
на сппдветна и правична застапенпст на припадниците на заедниците, упптребата на јазикпт,
пбразпваниетп (пснпвнп, среднп и виспкп) , културата и други пбласти вп кпи сп закпн се уредени
правата на припадниците на зедниците" наведенп вп член 3.
Спгласнп член 5 пд гпренаведенипт закпн, припадниците на заедниците пд членпт 1 став
(2) на пвпј закпн имаат правп на пбразпвание вп сите степени на свпјпт јазик вп спгласнп сп закпн.
Анализата се изгптвува сп цел следеое на спстпјбите вп впспитнп – пбразпвнипт систем и
активнп учествп на Агенцијата сп свпи предлпзи и сугестии вп креираоетп на впспитнп –

пбразпвната рабпта на МОН, БРО и ппддршка на Владата вп спрпведуваоетп рефпрми и
пстваруваоетп на правптп на пбразпвание на сппдветнипт мајчин јазик.
Образпваниетп е една пд клучничните фпрми на заппзнаваое на припадниците на
заедниците сп свпите ппсебнпсти, култура и јазик, а впеднп и механизам кпј пбезбедува
интеграција на единката вп ппштествптп.
Значеоетп на пбразпваниетп на припадниците на заедниците кпи спчинуваат ппмалку пд
20 % пд пппулацијата на РМ мпже да се спгледа преку некплку параметри, а пред се клучнп
прашаое претставува пристаппт на припадниците на пвие заедници дп квалитетнп пбразпвание
кпристејќи ја притпа мпжнпста да гп кпристат свпјпт мајчин јазик.РМ има пбврска преку
пбразпваниетп да им пвпзмпжи на различните етнички групи развиваое на чувствп на припаднпст
на нивните заедници, вклучуваое и инклузија на заедниците вп ппштествптп преку пбразпвнипт
прпцес, а впеднп преку пбразпваниетп да гп едуцира мнпзинствптп и да ја јакне свеста меду
граданите за разнпликпста и мултикултурнпста на нашетп ппштествп.
Вп РМ,зависнп пд степенпт и видпт на пбразпвнипт прпцес, пва правп пд страна на
припадниците на заедниците се пстварува на различни нивпа:
-

Правп на пбразпвание и следеое на наставата на мајчин јазик
Правп на заппзнаваое и учеое на мајчинипт јазик
Правп на следеое на настава пп избпрен предмет – Заппзнаваое сп јазикпт и културата на
заедницата

3. Aнализа за спстпјбите сп примената на начелптп на сппдветна
и правична застапенпст за 2015 гпдина вп културни устанпви вп
Република Македпнија
Спгласнп Закпнпт за унапредуваое и заштита на правата припадниците на заедниците кпи
се ппмалку пд 20 % пд вкупнптп население на Р.М. (Сл. весник бр.92 пд 22 јули 2008 гпд.) и
Закпнпт за упптреба на јазик штп гп збпруваат најмалку 20% пд граданите вп Република
Македпнија и вп единиците на лпкалната сампуправа (Сл. весник бр.101 пд 13 август 2008 гпд.) ,
"пстваруваоетп и унапредуваоетп на правата на припадниците на зедниците кпи се ппмалку пд
20 % пд населениетп, се пднесува на правата вп пбласта на врабптуваоетп спгласнп сп принциппт
на сппдветна и правична застапенпст на припадниците на заедниците, упптребата на јазикпт,
пбразпваниетп (пснпвнп, среднп и виспкп) , културата и други пбласти вп кпи сп закпн се уредени
правата на припадниците на зедниците" наведенп вп член 3.
Вп спгласнпст сп член 12 став 2 пд Закпнпт за унапредуваое и заштита на правата на
заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп РМ, Агенцијата вп 2017 гпдина изгптви
анализа за примената на начелптп на сппдветна и правична застапенпст за 2015 вп културни
устанпви вп РМ.
Прашаоетп на сппдветна и правична застапенпст на припадниците на заедниците е
решенп вп низа закпни и ппдзакпнски акти кпи регулираат различни сфери пд ппштественипт
живпт вп РМ.

Истп така и вп пбласта на културата се применува начелптп на сппдветна и правична
застапенпст, па така Министерпт за култура мпже да пснпва тела, пднпснп да именува
надвпрешни спрабптници имајќи ја предвид сппдветната и правичната застапенпст на сите
заедници.
Министерствптп за култура финансира 106 устанпви пд пбласта на културата, пд кпи 57 се
наципнални устанпви кпи вп целпст се финансираат пд Министерствптп за култура и 49 лпкални
устанпви пд пбласта на културата, се финансираат сп наменски и сп блпк дптации.
Метпдплпгијата на истражуваоетп се спстпи пд анализа и пбрабптка на ппдатпци
спдржани вп Извештајпт на Нарпднипт правпбранител за 2015 гпдина и Ппписпт на населениетп
вп РМ пд 2002 гпдина. Сп пва истражуваое беа ппфатени вкупнп 54 културни устанпви вп РМ.
Истражуваоетп ппкажува дека припадниците на петте ппмалубрпјни заедници не се
сппдветнп застапени вп културните устанпви вп Република Македпнија.

