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ВОВЕД

Ма ке дон ски от цен тар за ме ѓу на род на со ра бо тка (МЦМС) во фун к ци ја на ос тва ру ва ње на сво ја та ви зи ја за мир, 
хар  мо ни ја и прос пе ри тет во Ма ке до ни ја, а во ден од ми си ја та за но ви и ино ва тив ни ре ше ни ја за оп штес тве ни те 
проб ле ми, по сто ја но ги сле ди и ана ли зи ра со стој би те во оп штес тво то, спро ве ду ва истра жу ва ња за тие со стој би и 
ефе кти те од во ве де ни те про ме ни и пред ла га ре ше ни ја за нив но по до бру ва ње.
Во пре срет на де се тго диш ни на та од пот пи шу ва ње то на Охрид ски от рам ко вен до го вор (ОРД) , со кој се во ве доа 
про ме ни во по ли тич ко то уре ду ва ње на Ма ке до ни ја, МЦМС спро ве де се оп фат но истра жу ва ње за спро ве ду ва ње то 
и по стиг ну ва ња та на ОРД, ка ко и на ефе кти те и вли ја ни е то што тие ги имаа(т) за гра ѓа ни те на Ма ке до ни ја, оп штес-
тво то и др жа ва та.
  

Истра жу ва ње за Охрид ски от рам ко вен до го вор
Истра жу ва ње то за Охрид ски от рам ко вен до го вор се со стои од по ве ќе фа зи, при ме на на раз лич ни ме то до ло гии и 
ре зул ти ра со не кол ку по себ ни и еден гла вен из ве штај. 
Истра жу ва ње то трае по ве ќе од ед на го ди на, а се спро ве ду ва од по ве ќеч лен истра жу вач ки тим, во кон сул та ции со 
со ве то да вен ко ми тет со ста вен од раз лич ни др жав ни, гра ѓан ски и ака дем ски чи ни те ли.
Оваа истра жу ва ње се спро ве ду ва за прв пат и истра жу вач ки от тим раз ви кон цеп ци ска рам ка од по че ток. Кон цеп ци-
ја та е зас но ва на од сопс тве ни те искус тва на МЦМС и истра жу вач ки от тим, на мал ку те по сто еч ки истра жу ва ња во 
гло бал ни рам ки, ка ко Се вер на Ир ска, Јуж но а фри кан ска та Ре пуб ли ка и Ав стра ли ја. Ти мот раз ви си стем на по ка за-
те ли за про це на и по на та мош но сле де ње по ве ќе ди мен зии на ОРД: це ли и прин ци пи, пре кин на не при ја телс тва та, 
де цен тра ли за ци ја, не ди скри ми на ци ја (вкл. пра вич на за ста пе ност), за шти та од ма јо ри за ци ја, изра зу ва ње на иден-
ти те тот (вкл. кул ту ра, ја зик и обра зо ва ние), ка ко ди мен зии кои не се дел од ОРД, но има ат вли ја ние ка ко  око ли на та 
(по ли тич ка, еко ном ска, со цио-кул тур на), ме ѓу ет нич ки те од но си и ин сти ту ци и те од го вор ни за ОРД.
При истра жу ва ње то беа при ме не ти по ве ќе ме то ди, од ана ли за на по сто еч ка та ли те ра ту ра, ста ти сти ка и ин фор ма-
ции од ре ле вант ни ин сти ту ции, ис пи ту ва ње на јав но то мис ле ње (со те рен ски ан ке ти), пре ку ин терв јуа со клуч ни 
чи ни те ли и до сту дии на слу чај.
Во оваа пуб ли ка ци ја се со др жа ни сту ди и те на слу чај, кои под ла бо ко обра бо ту ва ат опре де ле ни те ми по вр за ни со 
ОРД.   

Сту дии на слу чај
Сту ди и те за слу чај беа пред ви де ни за оние по ка за те ли за Охрид ски от рам ко вен до го вор за кои по треб ни те ин фор-
ма ции не мо жеа да се обез бе дат со ста ти сти ка и ис пи ту ва ње на јав но то мис ле ње. Авто ри те на сту ди и те беа из бра-
ни пре ку ја вен кон курс.
МЦМС из бра 19 те ми за сту дии на слу чај, си те од раз лич ни авто ри. Оп фа те ни се нај го лем дел од по ка за те ли те. 
Сту ди и те на слу чај прет ста ву ва ат дла бин ска ана ли за на кон крет ни пра ша ња (слу чаи) од важ ност за ОРД. Ме то до-
ло ги ја та упо тре бе на во сту ди и те е од го вор ност на авто ри те и ко ри сте ни се по ве ќе истра жу вач ки ме то ди: ан ке ти, 
ин терв јуа, ана ли за на ли те ра ту ра и сл. 
Дел од на о ди те и зак лу чо ци те од овие сту дии ќе нај дат свое ме сто  во глав ни от из ве штај од истра жу ва ње то за ОРД, 
а во оваа пуб ли ка ци ја сту ди и те се при ка жа ни во це лост, за да пос лу жат ка ко ос но ва за дру ги истра жу ва чи и истра-
жу ва ња.
Сту ди и те се ра бо те ни и об ја ве ни на ја зи кот кој го од бра ле авто ри те. Нас ло ви те и ре зи ми ња та на сту ди и те, ка ко и 
кра тки те би о гра фии на авто ри те се об ја ве ни на ма ке дон ски, на ал бан ски и на анг ли ски ја зик, ка ко и на ја зи кот на 
авто ри те (ром ски, бо сан ски и срп ски ја зик).
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PëRMBLEDhJE
Dhjetë vjet pas nënshkrimit, Marrëveshja Kornizë ende është 
subjekt i hapur - ose po i rishqyrtohet arsyeshmëria, apo potenciali 
për ruajtjen e një shoqërie të qëndrueshme shumetnike. Por një gjë 
është e sigurt - Marrëveshja Kornizë është një hap drejt një shoqërie 
më gjithëpërfshirëse, sepse ajo është e vendosur në themelet e një 
tradite shumetnike dhe mbi të gjitha – në marrëdhëniet e mira 
ndër-personale.
Konfirmimi se parimet bazë i janë vendosur saktësisht, se janë 
jetësuar, se vlerat që i promovon pasqyrohen në shoqëri - jetën 
politike të vendit, është e nevojshme që të kontrollohet edhe 
përmes kërkimit lidhur me frymën e kuptimit – multikulturë, e 
reflektuar në funksionimin e partive politike. Kërkimi fokusohet 
në dokumentet programore dhe ofron një pasqyrë fillestare nëse 
përcillet vizioni i konfirmuar kornizë, apo është vetëm angazhim 
deklarativ pa masa konkrete për realizim.
Anketa kufizohet në treguesit më themelor për temën e 
përzgjedhur, pa tendencë për analizë të thellë shoqëror (që është 
një fushë e veçantë e interesit të hulumtimit), ndërsa tregoi se 
në nivel të programit politik – multikultura nuk është në vendin 
primar, që është e pritshme për një shoqëri që synon parimet 
demokratike në përputhje me standardet e përgjithshme të kartës 
së gjerë të identitetit evropian. U tregua se ekzistojnë angazhime 
të përgjithshme për ndërtimin e një shoqërie shumë-kulturore, por 
ato nuk janë të shoqëruara me masa të mjaftueshëm, të dedikuara 
për realizimin e qëllimeve, e prej këtu masat janë të palidhura dhe 
të paarsyeshme, të njëanshme dhe teknike, të pamjaftueshme për 
të arritur aspiratën kryesore - multikulturalizmin. Për tejkalimin 
e kësaj situate, më e rëndësishme është që dialogu social ta zë 
vendin e vërtetë, të shfrytëzohet fuqia e tij politike për të nxjerrë 
një thelb kooperues në drejtim të përfshirjes më të madhe sociale.

SUMMARy
Ten years after its signing, the Framework Agreement is still an 
open subject – either its justification is being questioned, or its 
potential for sustaining a stable multiethnic society. However, 
one thing is certain – the Framework Agreement is a step forward 
towards a more comprehensive society, because it is based on 
a multiethnic tradition, and first of all – on good interpersonal 
relations.
It is necessary to check the confirmation if its basic postulates 
are properly set, if they came to life, if the values that it promotes 
have an expression in the social and political life of the country, 
via the research of the spirit of the term – multiculture, reflected 
in the functioning of the political parties. The research focuses on 
the programme documents, and it gives an initial picture if the set 
framework vision is followed, or it is solely a declarative pledge 
without specific implementation measures.
The research was based on the most fundamental indicators on the 
selected topic, without a tendency for an in-depth social analysis 
(which is a separate field of research interest), and it showed that 
at a political programme level – multiculture is not a priority, 
as expected for a society that aspires to democratic principles 
in accordance with the standards of the broad map of European 
identities. It showed that there are general pledges for building 
a multicultural society, but they are not followed by sufficient 
channelled measures for their implementation, and therefore, the 
measures are not related and not thought through, they are one-
sided and technical, insufficient for fulfilment of the initial pledge 
– multiculturalism. To overcome this situation, the most important 
thing is that the social dialogue assumes its proper place, that its 
political power to draw a cooperation essence in the direction of 
bigger social inclusiveness is used.

На та ли ја Ши ко ва
МУЛТИКУЛТУРАТА ОДРАЗЕНА ВО ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ, ВО 
НИВНИТЕ ПРОГРАМИ И ВО РАКОВОДСТВАТА
Natalija Shikova, Multikultura e reflektuar në partitë politike, në programet e tyre dhe në udhëheqësit
Natalija Šikova, The Multiculture Reflected in the Political Parties, in Their Programmes and Leaderships

РЕЗИМЕ
Де сет го ди ни по пот пи шу ва ње то, Рам ков ни от до го вор сè уште е отво рен пред мет - или му се пре ис пи ту ва оправ да но ста, или 
му се пре ис пи ту ва по тен ци ја лот за одр жу ва ње ста бил но мул ти ет нич ко оп штес тво. Но, ед но е си гур но – Рам ков ни от до го вор 
е ис че кор кон по се оп фат но оп штес тво, за тоа што е за те ме лен на мул ти ет нич ка тра ди ци ја и пред сè -на до бри те ме ѓу чо веч ки 
од но си. 
По твр да та де ка ос нов ни те по сту ла ти му се пра вил но по ста ве ни, де ка за жи ве а ле, де ка вред но сти те што ги про мо ви ра има ат 
израз во оп штес тве но - по ли тич ки от жи вот на др жа ва ва, нуж но е да се про ве ри и пре ку истра жу ва ње то во вр ска со ду хот на 
по и мот мул ти кул ту ра, одра зе на во функ ци о ни ра ње то на по ли тич ки те пар тии. Истра жу ва ње то се фо ку си ра врз про грам ски те 
до ку мен ти и да ва пр вич на сли ка да ли се сле ди утвр де на та рам ков на ви зи ја, или е са мо дек ла ра тив на опре дел ба без кон крет ни 
мер ки за ре а ли за ци ја. 
Истра жу ва ње то се огра ни чи на нај ос нов ни те по ка за те ли за из бра на та те ма, без тен ден ци ја за прод ла бо че на оп штес тве на ана-
ли за (ко ја е по себ но по ле на истра жу вач ки ин те рес), а по ка жа де ка на ни во на по ли тич ка про гра ма - мул ти кул ту ра та не е на 
при о ри тет но ме сто, кое е оче ку ва но за оп штес тво кое теж нее кон де мо крат ски прин ци пи сог лас ни со стан дар ди те на ши ро-
ка та кар та европ ски иден ти те ти. Се по ка жа де ка по сто јат оп шти за лож би за из град ба мул ти кул тур но оп штес тво, но тие не се 
прос ле де ни со до вол но на со че ни мер ки за ре а ли за ци ја на це ли те, па от та му мер ки те се не по вр за ни и не до мис ле ни, ед но стра-
ни и тех нич ки, не до вол ни за ос тва ру ва ње на при мар ни от стре меж - мул ти кул ту ра ли зам. За над ми ну ва ње на ва ква та со стој ба, 
нај важ но е оп штес тве ни от ди ја лог да го за зе ме ви стин ско то ме сто, да се иско ри сти не го ва та по ли тич ка моќ за да се изв ле че 
ко о пе ра ци ска су шти на во на со ка на по го ле ма оп штес тве на инк лу зив ност.

ВОВЕД
Охрид ски от рам ко вен до го вор прет ста ву ва сто жер на 
ме ѓу ет нич ки те од но си во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. До-
не сен во 2001 го ди на, по кра тко трај ни от конф ликт кој 
еска ли ра ка ко ре зул тат на се ри ја не сог ла су ва ња ме ѓу 
две те нај го ле ми ет нич ки гру пи, не го ва та ос нов на иде ја 
бе ше пре кин на на сил ни от на чин на ре ша ва ње на проб-
ле ми те и вос по ста ву ва ње рам ка во којa би се ар ти ку ли-
ра ле раз лич ни те  по ли тич ки, ет нич ки и, во крај на ли ни-
ја, гра ѓан ски ви зии за раз вој на де мо крат ско оп штес тво 
це лос но ин те гри ра но во евро ат лант ска та за ед ни ца. От-
та му, Охрид ски от до го вор (по на та му во тек стот До го-
вор/от) не е цел са ма за се бе, ту ку тој е ос но ва та за из-
град ба на мир и на хар мо ни ја во за ед ни ца та. Го ди на ва 
на вр шу ва ат 10 го ди ни од не го во то пот пи шу ва ње. Кра-

ток пер и од за оцен ка на не го ва та це лис ход ност во еден 
по ши рок исто ри ски кон текст, но до вол но долг за да се 
оце ни да ли не го ви те ос нов ни по сту ла ти се пра вил но 
по ста ве ни, да ли за жи ве а ле, да ли про мо ви ра ни те вред-
но сти и за ла га ња има ат одраз во оп штес тве ни от и во по-
ли тич ки от жи вот на др жа ва ва.       
По ра ди тоа, ка ко не оп ход ност се по ја ву ва по тре ба та од 
ис пи ту ва ње по ве ќе ди мен зии од ин те грал ни те де ло ви 
на До го во рот, всуш ност на не го ва та су шти на. Мо же-
би ед на од нај кри тич ни те ди мен зии е мул ти кул ту ра та 
одра зе на во по ли тич ки те пар тии, во нив ни те про гра ми 
и во ра ко водс тва та, осо бе но ако се зе ме пред вид де ка 
по ли тич ки те пар тии се оние кои ја кре и ра ат оп штес тве-
на та кли ма во ко ја при до би вки те на До го во рот тре ба да 
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нај дат ме сто, да ви ре ат и да се уна пре ду ва ат. Истра жу-
ва ње то на нив на та по ли тич ка про гра ма и на оста на ти те 
про грам ски до ку мен ти, да ва ба зич на сли ка за тоа да ли 
утвр де на ви зи ја се сле ди и се над гра ду ва, или пак прет-
ста ву ва чи сто дек ла ра тив на опре дел ба без кон крет ни 
мер ки за неј зи на ре а ли за ци ја. 
Во таа на со ка, ова истра жу ва ње ќе се оби де да од го во ри 
на пра ша ње то: Ка ко е по ста вен по и мот мул ти кул ту ра, 
во по стој ни те пла тфор ми од про гра ми те на по ли тич
ки те пар тии во Ма ке до ни ја, сог ле дан пред сè во од нос 
на оче ку ва ни те и ре а ли зи ра ни оп штес тве нопо ли тич
ки ефе кти по Охрид ски от рам ко вен до го вор?
Истра жу ва ње то е огра ни че но на нај ос нов ни те по ка за-
те ли кои про из ле гу ва ат од те ма та. Цел та е да се до бие 
пр ви чен при каз, ос нов на на со ка за со стој ба та во пог лед 
на мул ти кул ту ра та, без ка ква би ло тен ден ци ја за под ла-
бо ка оп штес тве на ана ли за ко ја е по треб но да се разг ле-
да не са мо низ по со че ни те до ку мен ти, ту ку и низ це ло-
куп на та приз ма на оп штес тве ни те, на еко ном ски те и на 
по ли тич ки те при ли ки кои по сто јат во зем ја ва, во ре ги о-
нот, но и по ши ро ко. 
Ова истра жу ва ње се те ме ли на огра ни чен истра жу вач-
ки при ме рок, и тоа врз по ста ве но ста на мул ти кул ту-
ра лиз мот во по ли тич ки те про гра ми на: СДСМ, ВМРО-
ДПМНЕ, ДПА, ПДП, ка ко пот пис ни ци на До го во рот и 
до пол ни тел но врз по ли тич ка та про гра ма на ДУИ. Спо-
ме на ти те по ли тич ки пар тии, освен што се пот пис ни ци 
на До го во рот (со иск лу чок на ДУИ), тие и де нес прет-
ста ву ва ат вли ја тел ни по ли тич ки чи ни те ли на ма ке дон-
ска та оп штес тве но-по ли тич ка сце на. 
Па ра ме три те кои се ис пи ту ваа се дел од еле мен ти те врз 
кои се те ме ли по и мот мул ти кул ту ра ли зам, и тоа: 
1) Ди ја лог, ка ко де мо крат ски на чин за над ми ну ва ње на 
проб ле ми те;
2) Вклу че ност, ин те гра ци ја на за ед ни ци те во оп штес тве-
ни от жи вот на зем ја та, со цел да се над ми не ин фе ри ор на 
по зи ци ја на гру па ко ја е нај чест из вор на не за до волс тва; 
3) При фа ќа ње на дру ги от, ме ѓу себ на то ле ран ци ја ме ѓу 
гру пи те кои ег зи сти ра ат во по ли тич ки от/оп штес тве ни-
от про стор од ас пект на споз на ва ње и на по чи ту ва ње  на 
раз ли ки те;
4) Изра зу ва ње раз лич ност – актив но сти кои овоз мо-
жу ва ат гру па та да ја истак не сво ја та раз лич ност на оп-
штес тве но при фат лив на чин; 
5) Рам но мер на рас пре дел ба на оп штес тве ни те ре сур си, 
ка ко ус лов за над ми ну ва ње на прет по ста ве на та не ед на-
квост;
6) За ед нич ки иден ти тет, во на со ка на из град ба и на про-
мо ци ја ста би лен гра ѓан ски иден ти тет кој би се про те гал 
пре ку ет нич ки те ли нии на по дел ба; 
Истра жу ва ње то е ре а ли зи ра но пре ку ана ли за на со др-
жи на: увид во по да то ци те за мул ти кул ту ра лиз мот ка ко 
по ли тич ки кон цепт во до ку мен ти те на из бра ни те по ли-
тич ки пар тии; про ду ктив но по вр зу ва ње на овие по да-
то ци со комп ле мен тар ни до ку мен ти ре ле вант ни за до-
ме нот на истра жу ва ње то, ка ко до ку мен ти на по ли ти ки, 
ста ту ти, до ктри ни; ком па ра тив на ана ли за на ма те ри ја-
лот, со цел да се утвр ди за ста пе но ста на па ра ме три те 
од истра жу ва ни от по им мул ти кул ту ра ли зам, во од нос 
на европ ска та пра кти ка и на со вре ме на та те о рет ска та 
мис ла. 

Те о рет ска рам ка
Мул ти кул ту ра лиз мот е мо дел кој де мо крат ски те оп-
штес тва го ко ри стат за ако мо да ци ја на раз ли ки те ме ѓу 
ет нич ки те гру пи кои жи ве ат во гра ни ци те на др жав на та 
те ри то ри ја. Тоа е на чин на кој со вре ме на та др жа ва од го-
ва ра на по тре би те на гру пи те во на со ка на за шти та на 
нив ни те груп но ди фе рен ци ра ни пра ва. Глав на та иде ја 
се те ме ли врз след но во: Ед на др жа ва мо же да се чи ни 

не у трал на кон раз лич ни те на ци о нал ни гру пи, но таа 
мо же (и нај че сто тоа го пра ви) да ја при ви ле ги ра мно-
зин ска та гру па на раз лич ни на чи ни, на при мер ис цр ту-
ва ње вна треш ни (оп штин ски) гра ни ци, вос по ста ву ва ње 
и упо тре ба на служ бен ја зик, пре не су ва ње на вла ста на 
ло кал но ни во и слич но - со што зна чи тел но се на ма лу ва 
по ли тич ка та моќ и кул тур на та за ста пе ност на мал цин-
ска та гру па за сме тка на мно зин ска та1.
Пра ва та на мал цин ска та гру па мо жат да се за шти тат со 
вос по ста ву ва ње раз лич ни си сте ми. Нај при фат лив се 
по ка жал си сте мот кој овоз мо жу ва ин те гра ци ја на мал-
цин ска та гру па во оп штес тво то без при сил на аси ми-
ла ци ја. Нај че сто се зас но ва врз два стол ба: 1) на гру па-
та ù се га ран ти ра фор мал на ед на квост; 2) овоз мо жу ва 
фор мал на та ед на квост да би де прос ле де на со ви стин ка 
ед на квост - раз ли чен трет ман за раз лич ни лу ѓе во раз-
лич ни ус ло ви2.
На ци о нал на та ин те гра ци ја на мал цин ска та за ед ни ца 
е по ве ќес лој на и ја оп фа ќа по ли тич ка та, со ци јал на та и 
еко ном ска та ин те гра ци ја. Се ко ја од нив тре ба да би де 
прос ле де на со раз лич ни мер ки кои овоз мо жу ва ат оп-
штес тве но при фат лив на чин за не гу ва ње на кул тур ни те 
раз ли ки на гру па та: ни за вла ди ни по ли ти ки кои на сто-
ју ва ат да ги про ме нат ста во ви те на лу ѓе то и да ја уна-
пре дат ло јал но ста кон др жа ва та, пре ку раз ви ва ње на ци-
о нал ни ин сти ту ции и из на о ѓа ње пра кти ки за по ли тич-
ка со ци ја ли за ци ја3.
Го лем број др жа ви го на пу шти ја ста вот де ка аси ми ла-
ци ја та на мал цинс тва та е по са ку ван мо дел, за тоа што се 
по ка жа де ка на тој на чин не се уки ну ва ат по себ но сти те, 
ту ку на про тив, се за о стру ва ат. Па, от та му, со вре ме ни те 
др жа ви про мо ви ра ат мер ки на ед на квост и на ин те гра-
ци ја за над ми ну ва ње на оп штес тве но по дре де на та по зи-
ци ја на мал цин ска та гру па, ка ко на при мер: за шти та на 
пра ва та на мал цин ски те гру пи со за ко ни кои за бра ну-
ва ат ди скри ми на ци ја во си те оп штес тве ни сфе ри; про-
мо ви ра ње мер ки на афир ма ци ја или на по зи тив на ди-
скри ми на ци ја за да се зго ле ми ни во то на по стиг ну ва ње 
за гру па та; на сто ју ва ње по ли тич ки те пар тии да има ат 
ме шан ет нич ки со став; про пор ци о нал но прет ста ву ва ње 
во јав ни те служ би и во дру ги те офи ци јал ни те ла во кои 
се но сат од лу ки и слич но4. 
Ме тод за одр жу ва ње на си сте мот е и де цен тра ли за ци-
ја та, но и фи нан си ски те суб вен ции за ре ги о ни те во кои 
жи вее мал цин ска гру па. Но, де цен тра ли за ци ја та е са мо 
еден на чин на по дел ба на мо ќта во оп штес тво то. Дру-
ги те мо де ли мо жат да по драз би ра ат и го ле ми вла ди ни 
ко а ли ции, но се ње од лу ки со кон сен зус, вза ем но ве то...5 
Се ка ко, овој про то тип на моќ е са мо ед на мож на оп ци-
ја од ши ро ки от обем по ли тич ки оп ции кои др жа ва та ги 
има на рас по ла га ње за да одр жи ком про мис ме ѓу гру-
пи те. Дру ги те оп ции, на при мер, се дви жат од кон сен зу-
ал ни мо де ли кои пот тик ну ва ат ко ла бо ра ци ско но се ње 
од лу ки и ако мо да ци ја на ли де ри те на ет нич ки те гру пи 
во по ли тич ки цен тар, до мо де ли кои сти му ли ра ат ин те-
гра ци ја пре ку ли ни и те на по дел ба и пот тик ну ва ат прис-
по со бу ва ње на гру пи те пре ку про мо ци ја за ед нич ки ин-
те ре си6. Иа ко, мо же би на прв пог лед, овие два при ста па 
се кон цеп ци ски раз лич ни, тие мо жат ме ѓу себ но да се 
на до пол нат на мнош тво раз лич ни на чи ни. 
Пре диз ви кот на мул ти кул ту ра лиз мот ка ко си стем е да 
ги при фа ти и да ги згри жи раз ли ки те на ста би лен и на 
мо рал но при фат лив на чин. Но, освен по себ ни пра ва и 
1 Вил Кимлика, Мултикултурно граѓанство, 2005.
2 Kristin Henrard, Devising an Adequate System of Minority Protection, 
2000.
3 Anthony H. Birch, Nationalism & National Integration, 1989.
4 Повеќе кај Anthony H. Birch, Nationalism & National Integration, 1989.
5Творец на овој политички модел е Аренд Лајпхарт кој оваа идеја за 
конесензуална демократија ја разви во „Democracy in Plural Societies” 
и „Democraties: Patterns of Majoritian and Consensus Government in 
Twenty One Countries”.
6 Timothy D. Sisk, Power Sharing.



9

по чи ту ва ње на раз ли ки за да се одр жи ед на мул ти на-
ци о нал на др жа ва ста бил на, по треб но е да по сто јат и 
из во ри на единс тво кои ќе ги обе ди ну ва ат гру пи те. Тоа 
би би ле за ед нич ки те вред но сти, на при мер вер ба во ед-
на квост и во пра вед ност, вер ба во кон сул та ции и во ди-
ја лог, под др жу ва ње раз но вид ност, то ле ран ци ја, со чув-
ство, да реж ли вост, сло бо да, мир и не на сил ни про ме ни и 
се ка ко иде ја та за еден за ед нич ки иден ти тет. Следс тве-
но на тоа, за да се одр жи ста бил но ста на ед но мул ти-
ет нич ко оп штес тво, не е до вол но са мо ге не рал но да се 
це ни го ле ма та ет нич ка раз но вид ност, ту ку и да се из нај-
де за ед нич ки по ли тич ки ја зик и ко до ви на од не су ва ње7. 
Се ка ко, по треб на е и ало ка ци ја на ре сур си, исто вре ме-
но пре зе ма ње кон крет ни мер ки и за под др шка на раз-
лич ни те гру пи и за про мо ци ја на оп штес тве но то единс-
тво, ка ко и зна чи тел но ни во по ли тич ка, но и до бра вол ја 
за со жи вот по си те оп штес тве ни ни воа.    

Охрид ски рам ко вен до го вор  
– вред но сти и прин ци пи
Охрид ски от рам ко вен до го вор (по на та му во тек стот 
ОРД)8 го про мо ви ра мир ни от и хар мо ни чен раз вој на 
гра ѓан ско то оп штес тво и ги да ва ос нов ни те на со ки за 
пре зе ма ње мер ки кои тре ба да при до не сат за зго ле му-
ва ње на по чит та ме ѓу ет нич ки те гру пи кои жи ве ат во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. ОРД прет ста ву ва га рант за мул-
ти ет нич ки от ка ра ктер на ма ке дон ско то оп штес тво, ка-
ра ктер кој по тоа на о ѓа свој израз во се вкуп ни от ја вен 
жи вот. На ме сто не при фат ли ви от на си лен на чин на ре-
ша ва ње на оп штес тве ни те проб ле ми, ОРД про мо ви ра 
иск лу чи во мир ни по ли тич ки ре ше ни ја, од нос но се пот-
тик ну ва пар ти ци па ти вен про цес за уна пре ду ва ње на 
иден ти те тот во уни тар на су ве ре на др жа ва. Осо бе но се 
пот тик ну ва де цен тра ли за ци ја та и со од вет ни от си стем 
на фи нан си ра ње, ка ко мож ни ала тки за пра вил на ди-
стри бу ци ја на над леж но сти те, осо бе но во сфе ри те на 
ло кал ни от еко ном ски раз вој, во кул ту ра та, во обра зо-
ва ни е то, во со ци јал на та и во здрав стве на та за шти та, во 
јав ни те ус лу ги.

За да се овоз мо жи ед на ков трет ман на си те пред 
за ко нот, не смее да по стои ди скри ми на ци ја, а за да се 
отс ли ка оп штес тве на та ре ал ност ОРД вос по ста ву ва 
рам ка во ко ја се во ди сме тка и за пра вич на та за ста пе-
ност, осо бе но во со ста вот на јав на та ад ми ни стра ци ја, 
на по ли ци ски те служ би и на дру ги те сфе ри од јав ни от 
жи вот и од јав но то фи нан си ра ње. На за ед ни ци те кои не 
се мно зинс тво во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, ОРД им да ва 
мож ност ди рект но, пре ку пар ла мен та рен ме ха ни зам кој 
се те ме ли на спе ци фич ни ба ра ња во од нос на по треб-
но то мно зинс тво9 за до не су ва ње од лу ки, да вли ја ат врз 
уре ду ва ње то на: кул ту ра та, упо тре ба та на ја зи кот, обра-
зо ва ни е то, лич ни те до ку мен ти, упо тре ба та сим бо ли, ло-
кал но то фи нан си ра ње, ло кал ни те из бо ри. Во Уста вот и 
во за ко ни те, кои не по сред но ја отс ли ку ва ат ре ал но ста, 
се во ди сме тка за ин те ре си те на си те гра ѓа ни, а прин-
ци пи те на ОРД се адап ти ра ни во ос твар ли ви мер ки, кои 
се имп ле мен ти ра ат во оп штес тве ни от и во по ли тич ки 
жи вот во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.  

ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ - СТОЛБОВИ 
НА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ
Што по ка жу ва ат про гра ми те на по ли тич ки те пар тии, 
нив ни те ста ту ти и про грам ски те до ку мен ти во од нос на 
мул ти кул ту ра лиз мот? 

7 Повеќе кај Jurgen Habermas, The Inclusion of Other, 1998.
8 Рамковен договор, 2001.
9 За донесување одреден закон потребно е мнозинство пратенички 
гласови, меѓу кои, пак, мора да има и мнозинство гласови од пратени-
ци на немнозинската заедница во Република Македонија, заедница 
на која се однесува конкретниот закон што се гласа. 

ВМРО- ДПМНЕ
На ни во на до ктри на10, ВМРО-ДПМНЕ се про мо ви ра 
ка ко пар ти ја што вте ме лу ва ме ѓу ет нич ка то ле ран ци ја, 
ми ро љу бие и раз би ра ње ме ѓу со се ди те, ја отфр ла иде-
ја та за са мо до вол на на ци ја, ја тре ти ра Ре пуб ли ка Ма ке-
до ни ја ка ко хе те ро ге на на ци о нал на др жа ва, и се за ла га 
за лин гви стич ка и за кул тур на раз но ли кост, за не пре-
чен раз вој и за кре а ти вен нат пре вар ме ѓу си те за ед ни-
ци што жи ве ат во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Во Ста ту тот 
на ВМРО-ДПМНЕ11, пак, по чи ту ва ње то на пра ва та на 
ет нич ки те мал цинс тва и спро тив ста ву ва ње то на ка кви 
би ло изра зи на не то ле ран ци ја, шо ви ни зам или се гре га-
ци ја врз ет нич ка, ја зич на или вер ска ос но ва, се по ста ве-
ни ка ко це ли и за да чи.
Но, мул ти кул ту ра лиз мот не е ди рект но отс ли кан во 
Про грам ски от ма ни фест на ВМРО-ДПМНЕ од 2011 го-
ди на (во на та мош ни от текст - Про гра ма 2011)12. Це ли те 
во Про гра ма та 2011 се во на со ка на по стиг ну ва ње гра-
ѓан ско оп штес тво во кое си те гра ѓа ни се ед на кви пред 
за ко нот, без да ва ње ка ков би ло при мат на раз лич ни те 
гру пи13. Под по и мот гра ѓа нин, се по драз би ра ат си те 
и во про грам ски от до ку мент не по стои охра бру ва ње, 
афир ма тив на ак ци ја или осо бен пот тик за вклу чу ва ње 
на иск лу че ни те за да мо жат да го до стиг нат ни во то на 
гра ѓа нин – един ка свес на за сво и те пра ва и об вр ски. По-
го ле ми от дел од мер ки те про мо ви ра ни во Про гра ма та 
2011 се по сред ни, од нос но не ги по со чу ва ат ди рект но 
ме ѓу ет нич ки те од но си, до де ка пак пред ви де ни те про е-
кти во при лог на мул ти кул тур ни те пра кти ки не ја отс-
ли ку ва ат раз лич на та оп штес тве на кли ма. На про тив, таа 
це лос но да се иг но ри ра и изг ле да ка ко Про гра ма та 2011 
да се слу чу ва во ед но комп лет но ин те гри ра но оп штес-
тво кое го над ми на ло ет нич ки от кон цепт14. От та му, мер-
ки те и пла ни ра ни те про е кти се ме ѓу себ но не по вр за ни, 
им не до ста су ва кон цеп ци ска ко хе зи ја, од нос но не од го-
ва ра ат на пра ша ње то во ко ја на со ка се пре зе ма ат, ка
ква е нив на та функ ци ја во од нос на мул ти кул ту ра та, 
од нос но кон кои по ви со ки це ли тие при до не су ва ат.  
На ме сто тоа, низ Про гра ма та 2011 ка ко да про ве ју ва мо-
то то де ка еко но ми ја та, осо бе но неј зи ни от раст, ги ре-
ша ва ет нич ки те ба ра ња и ги на ма лу ва оп штес тве ни те 
тен зии15. Во таа на со ка, раз во јот на ре ги о ни те на сто ју ва 
да би де рам но ме рен, ка ко и за ла га ње то за транс па рент-
на и за ефи кас на рас пре дел ба на бу џет ски те средс тва 
за ре а ли за ци ја на клуч ни те при о ри те ти, но без сти му-
ла ци ја на оп штес тве ни пра кти ки кои се од не су ва ат на 
раз лич ни те гру пи. На исти от на чин, ин фра стру ктур но-
то по вр зу ва ње (на на ци о нал но, на ре ги о нал но ни во, ка-
ко и по вр зу ва ње со со сед ни те др жа ви) има тен ден ци ја 
да би де се оп фат но, но без на со че ни актив но сти кои би 
при до не ле за ме ѓу кул тур на раз ме на - ја дро врз кое би 
се гра де ла за ед нич ка та кул ту ра. Ре ги о нал ни те фо ру ми, 
ка ко на при мер за одрж лив раз вој, за ту ри зам, за кул ту-
ра и за со ра бо тка та на ло кал но и на на ци о нал но ни во, 
по тен ци ра ни во Про гра ма та 2011, не ја по пра ва ат по ста-
ве на та сли ка, а исто то се од не су ва и на дек ла ра тив ни те 
за лож би за уна пре ду ва ње на кул ту ра та на при пад ни ци-
те на ет нич ки те за ед ни ци16, ка ко и на на сто ју ва ње то за 
рам но ме рен кул ту рен на пре док.

10 Доктрина, вредности на ВМРО–ДПМНЕ.
11 Статут на ВМРО–ДПМНЕ, 2004.
12 Изборна програма на ВМРО- ДПМНЕ (2011-2015).
13 Исклучок од ова претставува промоција на активности во насока 
на интеграција на ромската заедница
14 Оние малку нешта кои се однесуваат на групите, евидентно е дека 
се поттикнати од некаква странска донација.
15 Според Доктрината на ВМРО-ДПМНЕ, државата треба да води 
сметка да се намалат нееднаквостите што ги создава пазарот, иако 
Програмата 2011 не оддава слика за сериозна заложба во таа насока.
16 Во програмите на политичките партии етниите се претста-
вени како народи, етнички групи, малцинства, заедници... Во 
истражувањево, терминот заедници, се користи заради методолош-
ка доследност. 
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Ди ја ло гот ме ѓу ет нич ки те гру пи, но и во оп што, ди ја ло-
гот ка ко мо дел на де мо крат ска оп штес тве на пра кти ка е 
за по ста вен. Во Про гра ма та 2011 не се пот тик ну ва актив-
но вклу чу ва ње на гра ѓа ни те во по ши ро ка та оп штес тве-
на рам ка, иа ко мо же да се ре че де ка раз лич ни те пред-
ви де ни мер ки во се бе има ат по тен ци јал за на пре док и 
за ини ци ра ње ши ро ка оп штес тве на вклу че ност, што е 
ед на од при до би вки те на мул ти кул ту ра лиз мот17. Во таа 
на со ка, ме ди у ми те се прет ста ве ни пре ку си сте мот на 
ре гу ла ци ја, без да се во ди сме тка за уна пре ду ва ње на 
ме ди ум ска та сло бо да и не за вис ност, ба за врз ко ја тре-
ба да се те ме ли и да оп сто ју ва оп штес тво то ба зи ра но на 
раз лич ност, осо бе но од ас пект што ме ди у ми те прет ста-
ву ва ат моќ на ала тка пре ку ко ја таа ка ра кте ри сти ка мо-
же да се ар ти ку ли ра.  
Низ Про гра ма та 2011 на мно гу ме ста се истак на ти за-
лож би за про мо ци ја на ма ке дон ски от на ци о на лен иден-
ти тет, но оста ну ва чув ство то де ка се ра бо ти за чи сто 
ет нич ки иден ти тет, а не за иден ти тет кој во се бе би го 
вклу чу вал иден ти те тот на си те гра ѓа ни на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја. Ед но од најз на чај ни те пра ша ња кое се по-
ста ву ва во Про гра ма та 2011 е: Ка ко се не гу ва чув ство
то на при пад ност во ед но мул ти кул тур но оп штес тво, 
ка кво што е ма ке дон ско то оп штес тво? За жал, та ков 
од го вор, ни на ни во на це ли, ни на ни во на мер ки, не 
по стои во ана ли зи ра ни те до ку мен ти, не са мо на ВМРО-
ДПМНЕ, ту ку и на дру ги те по ли тич ки пар тии кои се 
пред мет на оваа ана ли за.

Со ци јал де мо крат ски со јуз  
на Ма ке до ни ја (СДСМ)
Во Из бор на та про гра ма та на СДСМ за 201118 (по на та-
му во тек стот Про гра ма та на СДСМ 2011) мул ти кул ту-
ра лиз мот е раз гра ни чен ка ко по се бен дел, по ста вен на 
ни во на це ли и прос ле ден со мер ки кои функ ци о ни ра ат 
во еден за се бен сег мент. Во Про гра ма та на СДСМ 2011 
по стои за ла га ње за фи нан си ра ње про е кти во сре ди ни 
со ме шан ет нич ки со став за да се пот тик не ко о пе ра ци-
ја та пре ку ет нич ки те ли нии19 кои исто та ка се јас но изд-
во е ни и лес но во оч ли ви. Но мер ки те по со че ни во раз-
лич ни те де ло ви од Про гра ма та на СДСМ 2011 се ма ло-
број ни и иа ко има ат кон крет на на со ка, еви дент но е де ка 
мож но сти те им се не до вол но иско ри сте ни, вр ска та ме ѓу 
мер ки те и це ли те не е до вол но по тен ци ра на, и по крај 
тоа што низ про гра ма та се пре поз на ва де ка до бри те ме-
ѓу ет нич ки од но си и су штин ска та ко му ни ка ци ја ме ѓу за-
ед ни ци те се вред ност со ко ја што оп штес тво то тре ба да 
се гор дее.   
И во Про гра ма та на СДСМ 2011 си лен ак цент е ста вен 
врз еко но ми ја та, а на зго ле му ва ње то на вра бо ту ва ња та 
се гле да ка ко на чин за на ма лу ва ње на ја зот на не ед на-
кво ста. Во де лот на со ци јал на по ли ти ка, Про гра ма та на 
СДСМ 2011, на ни во на цел на сто ју ва да ја за јак не со-
ци јал на та вклу че ност и пра вил на та ди стри бу ци ја, а ос-
тва ру ва ње то со ци јал на и на ци о нал на еман ци па ци ја на 
гра ѓа ни те и из град ба на оп штес тво на со ци јал на прав да 
ка ко при о ри тет е по ста ве но и во Ста ту тот на СДСМ20. 
Во Про гра ма та на СДСМ 2011 освен ин сти ту ци о нал на, 
се пред ви ду ва и во нин сти ту ци о нал на со ци јал на за шти-
та, се во ди сме тка за раз лич ни те гру пи, дек ла ра тив но, 
17 На пример, иако во Програмата 2011 се настојува да се зголеми 
учеството на младите во процесите на носење одлуки на локално и 
на национално ниво, сепак на учеството не се гледа како на можна 
мерка од која може да произлезе насочена општествена придобивка, 
особено во смисла поттикнување размена на идеи, отворање нови по-
гледи, информирање за културата на другиот, надминување на стере-
отипите, придонес кон воспоставување толеранција и соживот...
18 Изборна програма на Социјалдемократски сојуз на Македонија, 
парламентарни избори 2011.
19 Тука особено се издвојуваат оние кои би се реализирале со под-
дршка од странските донатори.
20 Статут на Социјалдемократски сојуз на Македонија, 2009.

но и пре ку раз лич ни мер ки, но тоа се од не су ва са мо на 
ран ли ви те гру пи гра ѓа ни, при што ет нич ки те гру пи се 
за по ста ве ни на сме тка на про мо ци ја на еден чист гра-
ѓан ски кон цепт. 
Ма кар што се на сто ју ва да се на пра ви и ам би ент за ви-
стин ско уна пре ду ва ње на до вер ба та и од но си те по ме-
ѓу си те ет нич ки за ед ни ци21, ди ја ло гот во про грам ски от 
до ку мент на оваа по ли тич ка пар ти ја по стои на ни во на 
биз нис-за ед ни ца, на ни во на син ди ка ти и слич но, но не 
е до бро по ста вен на ни во на оп штес твен ди ја лог. Во таа 
на со ка, не по сто јат за лож би за сти му ли ра ње на ме ди у-
ми те на раз лич ни те ет нич ки за ед ни ци. 
Во од нос на кул тур ни от иден ти тет, на ни во на це ли, кул-
ту ра та се сфа ќа ка ко кул ту ра на ма ке дон ски от на род, но 
и на си те за ед ни ци кои жи ве е ле или кои жи ве ат на овој 
про стор. Про гра ма та на СДСМ 2011 на сто ју ва да зас но-
ва сил на кул тур на по ли ти ка ко ја ќе мо же да се нат пре-
ва ру ва со оста на ти те кул ту ри во ши ро ко то европ ско 
се мејс тво, а хе те ро ге но ста по на ци о нал на, по ет нич ка 
ос но ва, но и по умет нич ка и по иде о ло шка по зи ци ја, 
про грам ски, се при фа ќа ка ко клуч на од ли ка на кул ту-
ра та во Ма ке до ни ја. Теж не е ње е афир ма ци ја та на ма ке-
дон ски от ја зик и на ма ке дон ска та кул ту ра ме ѓу дру ги те 
ет нич ки за ед ни ци да се по стиг не пре ку по ли ти ка та на 
вза ем на прив леч ност, а не пре ку при си ла. По ист на чин, 
се на сто ју ва кај при пад ни ци те на мно зин ска та за ед ни ца 
да се пот тик не и да се раз вие по чит та кон дру ги те, кон 
нив ни от ја зик и кул ту ра. На ци о нал ни от, кул тур ни от и 
ја зич ни от иден ти тет на ма ке дон ска та на ци ја и на дру-
ги те ет нич ки за ед ни ци кои жи ве ат во Ре пуб ли ка Ма ке-
до ни ја, во Про гра ма та на СДСМ 2011 се про е кти ра ат во 
по ши ро ки рам ки, ка ко што се си сте мот на ООН, Со ве-
тот на Евро па, ОБСЕ и дру ги те ме ѓу на род ни фо ру ми и 
се прет ста ве ни ка ко ди на мич на, по сто ја но над град ли ва 
ка те го ри ја22. 
Она по што от скок ну ва Про гра ма та на СДСМ 2011 во 
од нос на про грам ски те до ку мен ти на оста на ти те по-
ли тич ки пар тии кои се пред мет на оваа ана ли за, тоа се 
пла ни ра ни те че ко ри за ре а фир ма ци ја на ма ке дон ски-
от ет нич ки иден ти тет и соз да ва ње под ло га за гра де ње 
гра ѓан ски иден ти тет за си те гра ѓа ни, ка ко и соз да ва-
ње трај на ос но ва за со жи вот ме ѓу раз лич ни те ет нич ки 
гру пи, и тоа пре ку при фа ќа ње на нив ни те осо бе но сти 
и изд во е ни ка ра кте ри сти ки. Но, прет ста ве ни от гра ѓан-
ски иден ти тет, стре ме жот во Про гра ма та на СДСМ 2011, 
ни на ни во на це ли, ни на ни во на мер ки не е до вол но 
се оп фа тен. Иа ко е по тен ци ра на и пре поз на та важ но ста 
на кон цеп ти те за со жи вот и за за ед ниш тво, се чи ни де ка 
про грам ски по ста вен, гра ѓан ски иден ти тет во Про гра-
ма та на СДСМ 2011 ја не ма мо ќта да се од де ли од чи сто 
ет нич ки от иден ти тет и да ста не мул ти кул ту рен, по ве-
ќес ло ен и при фат лив за си те. Со дру ги збо ро ви, ан ти-
ци пи ра на е важ но ста на пра ша ње то за вос по ста ву ва ње 
еден по ши рок кон цепт, но не до ста су ва спој ка та ко ја од 
иден ти те ти те на раз лич ни те за ед ни ци би ис тка ја ла за-
ед нич ки и до вол но инк лу зи вен иден ти тет, во кој би се 
пре поз на ле си те гру пи гра ѓа ни на Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја.

Де мо крат ска пар ти ја на Ал бан ци те (ДПА)
Про гра ма та на ДПА 200923 (по на та му во тек стот Про-
гра ма 2009) во оп што не се освр ну ва на мул ти кул ту ра-
21 Во оваа насока можат да се истакнат мерките за градење доверба, а 
една од нив е полициски омбудсман, чија задача би била да ги штити 
човековите права од можни прекршувања од страна на полицијата, 
но и преку застапеноста на немнозинските групи во полицијата со 
цел да се отслика мултиетничкиот карактер на државата.
22 Образованието, како еден од сегментите во кој се поставуваат 
основите на општествена интеграција, настојува да ги отслика европ-
ските вредности, како и духот на заедништвото.
23 Проект-договор (политички договор) на Демократската партија на 
Албанците, 2009.
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лиз мот и не ма ка ква би ло тен ден ци ја кон вос по ста ву ва-
ње за ед нич ки вред но сти во оп штес тво то. Про грам ски от 
до ку мент е мно гу општ, без ре ле вант ни мер ки и ја по тен-
ци ра по дре де на та по лож ба на ал бан ска та ет нич ка та за-
ед ни ца и неј зи на та иск лу че ност од про це сот на но се ње 
од лу ки во оп штес тво то. Во Про гра ма та 2009 не ма кон-
крет ни ре ше ни ја ка ко таа по лож ба да се по до бри, освен 
вос по ста ву ва ње нов до го вор кој би ги ре де фи ни рал по-
зи ци и те на ет нич ки те Ал бан ци во Ма ке до ни ја, иа ко не 
е јас но што тој би со др жел. Спо ред ДПА, прин ци пи те и 
стан дар ди те на ОРД се за ста ре ни и не ко рис ни, а но ва та 
спо год ба за ко ја пар ти ја та се за ла га, ме ѓу дру го то, тре ба 
да га ран ти ра пот пол на рам но прав ност и ед на ква за ста-
пе ност на Ал бан ци те во си сте мот, ка ко во ко ри сте ње то 
на оп штес тве ни те до бра, та ка и во про це си те на но се ње 
од лу ки. Ова би се кон тро ли ра ло со прин ци пот на це ло-
сен кон сен зус и со про пор ци о нал на та рас пре дел ба на 
бу џе тот ко ја е, спо ред ДПА, не оп ход на за да се по до бри 
пер ци пи ра на та не ед на квост. 
Про гра ма та 2009 ја по тен ци ра и за гро зе но ста на ал бан-
ска та кул ту ра, а тен ден ци ја та е таа да се по до бри со це-
лос на та упо тре ба на ал бан ски от ја зик во ин сти ту ци и те. 
Во про гра ма та че сто по стои освр ну ва ње кон ста во ви те 
на дру га та ет нич ка гру па од ас пект на прет по ста ве ни 
пер цеп ции, нај че сто пре ку не га ти вен кри тич ки ас пект. 

Пар ти ја за де мо крат ски прос пе ри тет (ПДП)
Спо ред Из бор на та пла тфор ма на ПДП (по на та му во 
тек стот Про гра ма та на ПДП 2011)24, ОРД прет ста ву ва 
на за ду ва ње на ста ту сот на ал бан ска та за ед ни ца во Ма-
ке до ни ја. От та му, во Про гра ма та на ПДП 2011 по стои 
отво ре но за ла га ње за ре де фи ни ра ње на др жа ва та, пре-
вос по ста ву ва ње на од но си те ме ѓу за ед ни ци те та ка што 
тие не би до ми ни ра ле ед на во од нос на дру га, ту ку би 
по сто е ле во ре ал ност на со жи вот, со ре ци проч но по чи-
ту ва ње на ет нич ки те, кул тур ни те,  ја зич ни те и вер ски те 
раз ли ки. 
Во Про гра ма та на ПДП 2011, мул ти кул ту ра лиз мот е 
прет ста вен ка ко по ли тич ки и ка ко нор ма ти вен прин-
цип кој по стои врз ре ци проч на та вол ја на две и на по-
ве ќе за ед ни ци, но се од не су ва са мо на из вес на кул тур на 
ду ал ност, со на сто ју ва ње таа да би де отс ли ка на во ин-
сти ту ци о нал на та стру кту ра на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 
За таа цел, во Про гра ма та на ПДП 2011 се пред ла га ат 
ре фор ми за при ла го ду ва ње и за имп ле мен та ци ја но ви 
устав ни нор ми, кои би про из лег ле од про грам ски по са-
ку ва ни от, ре ди зај ни ран кон цепт на др жа ва та и кои би ја 
оп фа ти ле кул тур на та по ли ти ка и ја зич но то упра ву ва ње, 
ка ко и пре рас пре дел ба та на др жав ни от бу џет.
На ни во на це ли, ПДП во Про гра ма та 2011 се за ла га за 
ис чез ну ва ње на со ци јал ни те раз ли ки и за по до бра еко-
ном ска и со ци јал на ко хе зи ја, а де цен тра ли за ци ја та се 
гле да ка ко мо жен на чин за ос тва ру ва ње на це ли те.
Во Про гра ма та на ПДП 2011 по сто јат ми ни мал ни за-
лож би во на со ка на гра де ње за ед ниш тво, и тоа пре ку 
обра зов ни от про цес во кој би се вмет на ле про гра ми 
за ин тер кул тур но поз на ва ње, ма кар што ге не рал ни те 
актив но сти во оваа сфе ра се на со че ни кон споз на ва ње 
на сопс тве на та ет нич ка исто ри ја и за јак ну ва ње на сопс 

24 Изборна платформа на Партијата за демократски просперитет, 
предвремени парламентарни избори 2011.

тве ни от иден ти тет. Во ис пи ту ва ни от про грам ски до ку-
мент не се во ди сме тка за иден ти те тот на дру ги те или 
уште по ве ќе за по тре ба та од вос по ста ву ва ње за ед нич ки 
иден ти тет.

Де мо крат ска уни ја за ин те гра ци ја (ДУИ)
На ни во на це ли ди рект но на со че ни кон мул ти кул ту-
ра ли зам, про грам ски от до ку мент на ДУИ25 (по на та му 
низ тек стот Про гра ма та на ДУИ 2009) е нај се оп фа тен 
од ана ли зи ра ни те до ку мен ти на по ли тич ки те пар тии 
из бра ни за истра жу ва ње во. Ин те гра ци ја та е по ста ве на 
ка ко при о ри тет, а мул ти кул ту ра та е истак на та ка ко оп-
штес тве на пред ност и по зи ти вен при мер кој тре ба да се 
спо де ли на ре ги о нал но ни во. Низ по ста ве ни те це ли, ис-
преп ле те ни се мер ки кои не се мно гу на број, но во Про-
гра ма та на ДУИ 2009 по стои јас на за лож ба за из град ба 
на мул ти кул тур но оп штес тво ин те гри ра но во ре ги о на-
лен и во ме ѓу на ро ден кон текст. 
Во Про гра ма та на ДУИ 2009 по стои за ла га ње за ди ја-
лог и за парт нерс тво во упра ву ва ње то и при по дел ба та 
на од го вор но сти те, ка ко и за кон сен зу ал но до не су ва-
ње од лу ки, при што се сме та де ка кон сен зу сот на две те 
нај го ле ми ет нич ки за ед ни ци е клуч за ста бил но ста, за 
раз во јот и за ин те гра ци ја та. Во про грам ски от до ку мент 
ме ди у ми те се пре поз на ти ка ко ала тка од при мар но зна-
че ње за вос по ста ву ва ње и за одр жу ва ње мул ти кул тур на 
пра кти ка, и тоа пре ку афир ма ци ја на сло бод но то ин-
фор ми ра ње, но и ка ко на чин на изра зу ва ње на иден ти-
те тот и за шти та на ја зи кот на за ед ни ца та. 
Низ це ла та Про гра ма на ДУИ 2009 по сто јат на сто ју ва-
ња за по стиг ну ва ње пот пол на рам но прав ност ме ѓу си те 
за ед ни ци и учес тво на си те во вос по ста ву ва ње за ед нич-
ки вред но сти, при што се по тен ци ра уло га та на ци вил-
но то оп штес тво во овој про цес. По тре ба та од рам но-
прав ност се ог ле ду ва и во до ме нот на ди стри бу ци ја та и 
рам но прав но то ко ри сте ње на ма те ри јал ни те бо гат ства, 
ба лан си ра ни от раз вој на ет ни ку ми те и на ре ги о ни те, а 
оваа пот пол на ед на квост ме ѓу си те за ед ни ци за ко ја се 
за ла га ДУИ, спо ред про грам ски от до ку мент, има за цел 
да го за јак не и да го кул ти ви ра ја зич ни от, кул тур ни от 
и на ци о нал ни от иден ти тет во мул ти ет нич ка та др жа ва.
Освен по го ре о пи ша но то, се сме та де ка рам но прав но ста 
осо бе но би се по стиг на ла пре ку пра вич на и аде кват на 
за ста пе ност на при пад ни ци те на мал цин ски те гру пи 
во стру кту ри те на без бед но ста и на од бра на та (ка ко по 
кван ти та ти вен, та ка и по ква ли та ти вен ас пект), ка ко и 
во др жав ни те и во јав ни те ин сти ту ции, но и пре ку рам-
но прав на упо тре ба на ја зи ци те, по кон крет но на ал бан-
ски от ја зик, во спо ме на ти те сфе ри и во обра зо ва ни е то. 
Обра зо ва ни е то во Про гра ма та на ДУИ 2009, пак, се пер-
ци пи ра пре ку по тре ба та да би де ба зи ра но врз пра ва та 
на чо ве кот, а ос но ва да нај де во раз лич ни те кул тур ни, 
ет нич ки, вер ски и дру ги ин те ре си, пре ку мер ки кои би 
до ве ле до ме ѓу себ но за поз на ва ње на раз лич ни те за ед-
ни ци и пот тик ну ва ње со ра бо тка во си те сфе ри. 
Ам би ци ја по стои и во за лож би те за под др шка и за ед на-
ков раз вој на кул ту ри те на си те за ед ни ци кои жи ве ат во 
Ма ке до ни ја, пре ку мер ки кои би ја спре чи ле кул тур на та 
ди скри ми на ци ја и би ја за јак на ле ме ѓу кул тур на та ко му-
ни ка ци ја.

25 Програма, Демократска унија за интеграција, 2009.
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4.1. Та бе ла рен при каз - ана ли за
Та бе ла 1. Су ма рен при каз на мул ти кул ту ра та во до ку мен ти те на по ли тич ки те пар тии

Та бе ла 2. Мул ти кул ту ра та кај по ли тич ки те пар тии изра зе на пре ку ба зич ни па ра ме три

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
Мул ти кул ту ра лиз мот во про гра ми те на по ли-
тич ки те пар тии не е на до стој но ме сто
Кон цеп тот на мул ти кул ту ра лиз мот во про гра ми те на 
по ли тич ки те пар тии не е на до стој но ме сто. Тоа е очиг-
лед но од ос нов ни те по ка за те ли: пре теж но мо но ет нич-
ки от со став на пар ти ски те ра ко водс тва и мо но ет нич-
ки от со став на кан ди да ти те на пра те нич ки те ли сти; 
ја зи кот на кој е на пи ша на про гра ма та и оста на ти те до-
ку мен ти се од не су ва са мо на ед на ет нич ка гру па, та ка 
што со др жи на та не вос по ста ву ва ко му ни ка ци ја со раз-
лич ни те за ед ни ци, и тоа не са мо на тех нич ко, ту ку и на 
су штин ско ни во. Иа ко има ма ло по ме сту ва ње во од нос 
на ет нич ки от со став на кан ди да ти те за из бор ни те ли-
сти, сè уште не мо же да ста не збор за над ми ну ва ње на 
ет нич ки от екск лу зи ви тет и вос по ста ву ва ње по ли тич ки 
пар тии кои се за ла га ат за ин те ре си те на си те гра ѓа ни, а 
не са мо за ин те ре си те на сво ја та ет нич ка за ед ни ца.   

Оп шти опре дел би кои не се до вол но прос ле де ни 
со мер ки
По сто јат оп шти опре дел би или за лож би за из град ба на 
мул ти кул тур но оп штес тво, но тие не се прос ле де ни со 
до вол но на со че ни мер ки за ре а ли за ци ја на це ли те. Мер-
ки те се не по вр за ни, не до мис ле ни, не ко хе рент ни, тех-
нич ки и ед но стра ни, без кон крет на вр ска со по ви со ки те 
це ли кои се стре меж на мул ти кул ту ра лиз мот. По треб но 
е да се иско ри сти нив ни от по тен ци јал, со цел од нив да 
се изв ле че ко о пе ра ци ска су шти на во на со ка на про мо-
ци ја на мул ти кул тур ни от ка ра ктер на др жа ва та.
Не ма до вол но точ ки на оп штес тве но обе ди ну-
ва ње - се ко ја гру па го про мо ви ра сопс тве ни от 
иден ти тет
Во по ли тич ки те про гра ми не ма до вол но точ ки на оп-
штес тве но обе ди ну ва ње, а и оние што се по со че ни не се 
про мо ви ра ат ка ко кру ци јал ни за пре мо сту ва ње ет нич ка 
раз де ле ност во мул ти кул тур но оп штес тво; про мо ци ја та 
на иден ти те тот нај че сто е ед но стра на - се ко ја гру па го 

Ниво Дијалог Вклученост / 
Интеграција

Прифаќање 
на други-от, 
толеранција

Истакнување 
различност 
(стимулирање)

Рамномерна 
распредел-ба

Заеднички 
идентитет

На  
це ли

За по ста ву ва ње на 
оп штес тве ни от 
ди ја лог освен на 
ни во на ди ја лог со 
биз нис-за ед ни ца и 
син ди ка ти

На ни во на со ци-
јал на инк лу зи ја;
За лож би за пра-
вич на и аде кват на 
за ста пе ност;
Рам но прав ност 
ме ѓу за ед ни ци те.

Ге не рал ни за лож-
би за ме ѓу себ на 
то ле ран ци ја, по чи-
ту ва ње на пра ва та 
и на раз ли ки те, 
по чи ту ва ње на 
на ци о нал ни те обе-
леж ја

Уна пре ду ва ње на 
кул ту ра та и рам-
но ме рен кул ту рен 
раз вој за раз лич-
ни те ет нич ки за-
ед ни ци;
За лож би за лин-
гви стич ка и кул-
тур на раз но ли-
кост;
Про мо ци ја на 
иден ти те ти (нај-
че сто сопс тве ни и 
ед но стра но).

За лож би за рам но-
мер на рас пре дел-
ба на бу џет ски те 
средс тва;
Над ми ну ва ње на 
со ци јал ни те раз-
ли ки;
Пот тик ну ва ње на 
де цен тра ли за ци-
ја та.

Истак ну ва ње на 
хе те ро ге но ста и 
мул ти ет нич ки от 
ка ра ктер на  др жа-
ва та и ге не рал ни 
за лож би за нив но 
уна пре ду ва ње;

На  
мер ки

Ди ја лог со биз нис-
за ед ни ца, ди ја лог 
со син ди кал ни 
здру же ни ја, со ци-
ја лен ди ја лог

Про е кти кои се 
од не су ва ат на мла-
ди на та за по а ктив-
но вклу чу ва ње; 
Мер ки за пра вич-
на и аде кват на 
за ста пе ност;
Офи ци јал на упо-
тре ба на ја зи ци те.

Про е кти кои ја 
по со чу ва ат мла-
да та по пу ла ци ја 
и се на со че ни кон 
над ми ну ва ње на 
сте ре о ти пи те, 
споз на ва ње на 
кул ту ра та на дру-
ги от, сен зи ти ви-
за ци ја во од нос на 
раз ли ки те.

Ефе ктив на де цен-
тра ли за ци ја;
Уна пре ду ва ње на 
упо тре ба на ја зи-
ци те.

Во од нос на ин-
фра стру кту ра, 
пат на (по вр зу ва ње 
на ре ги о ни те), гра-
деж на...;
Еко ном ски мер ки.

Не го ва по сред на 
из град ба ге не рал-
но пре ку обра зов-
ни про гра ми;

Партија Дијалог Вклученост /
Интеграција

Прифаќање на другиот, 
толеранција Истакнување различност (стимулирање)

ВМРО-
ДПМНЕ

ма ке дон-
ски

ма ке дон ски, 
анг ли ски

При пад ни ци на мно зин ска та ет-
нич ка за ед ни ца

Нај го лем број ет нич ки Ма ке дон ци, око лу 10 %  при-
пад ни ци на дру ги ет нич ки гру пи, не се за бе ле жу ва ат 
при пад ни ци на нај број на та мал цин ска за ед ни ца (ко-
а ли ци ја ВМРО-ДПМНЕ и дру ги)

СДСМ ма ке дон-
ски

ма ке дон ски, 
анг ли ски

До ми ни ра ат при пад ни ци на мно-
зин ска та ет нич ка за ед ни ца, прет-
став ни ци на мал цин ски те за ед-
ни ци се во нез на чи те лен број

По го ле ми от број ет нич ки Ма ке дон ци, око лу 15 % 
при пад ни ци на дру ги  ет нич ки гру пи, нез на чи те лен 
број при пад ни ци на нај број на та мал цин ска за ед ни ца 
(ко а ли ци ја СДСМ и дру ги)

ДПА ал бан ски, 
анг ли ски

ал бан ски, 
анг ли ски

При пад ни ци на нај број на та мал-
цин ска за ед ни ца

Нај го лем број ет нич ки Ал бан ци, око лу 10 % при пад-
ни ци на дру ги ет нич ки гру пи, не се за бе ле жу ва ат 
при пад ни ци на мно зин ска та за ед ни ца

ПДП aлбан ски не а ктив на  
веб-ло ка ци ја / (не ма по да то ци)

Нај го лем број ет нич ки Ал бан ци не се за бе ле жу ва ат 
при пад ни ци на дру ги ет нич ки гру пи, или ако ги има 
се во нез на чи те лен број

ДУИ ал бан ски ал бан ски При пад ни ци на нај број на та мал-
цин ска за ед ни ца

Нај го лем број ет нич ки Ал бан ци, око лу 10 % при пад-
ни ци на дру ги ет нич ки гру пи,  при пад ни ци на мно-
зин ска та за ед ни ца во нез на чи те лен број
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про мо ви ра сопс тве ни от иден ти тет, со ми ни мал ни за-
лож би за из град ба на за ед нич ки иден ти тет ота де ет нич-
ки те ли нии. По треб на е про мо ци ја на еден, инк лу зи вен 
гра ѓан ски иден ти тет, кон стру и ран пре ку при фа ќа ње на 
раз лич ни те иден ти те ти.
Мал ку мер ки кои ја пот тик ну ва ат ин те гра ци ја та 
во оп штес тво то 
Има мно гу мал ку мер ки кои ја пот тик ну ва ат ин те гра-
ци ја та во оп штес тво то и ге не рал но се од не су ва ат на 
пра вич на та за ста пе ност и на упо тре ба та на ја зи ци те. 
Не по сто јат т.н. „ме ки мер ки“ кои освен тех нич ка, би 
пот тик на ле ви стин ска ин те гра ци ја, ка ко и по суп тил ни 
на чи ни за при фа ќа ње на изд во е ни те ка ра кте ри сти ки. 
По треб ни се по ве ќе мер ки за афир ма ци ја и за сти му ла-
ци ја на раз лич ни те гру пи за ре ал но да би дат вклу че ни 
во оп штес тво то и за да мо жат ви стин ски да се нат пре ва-
ру ва ат за ре сур си те. Про пор ци о нал на та ре пре зен та ци-
ја и еко ном ски те мер ки не се до вол ни за да се над ми нат 
прет по ста ве ни те ин фе ри ор ни по зи ции.
Ди ја ло гот не пре поз на ен ка ко ос но ва за поз на-
ние на дру ги от
Ди ја ло гот не се пре поз на ва ка ко ос но ва за споз на ва ње 
на ста во ви те, на ви зи ја та и на пог ле ди те на дру ги от за 
над ми ну ва ње во о би ча е ни раз ли ки во мис ле ња и прет-
по ста ве ни не сог ла су ва ња кои ре ал но по сто јат во оп-
штес тво со раз лич ни кул ту ри. По треб ни се по го ле ми 
за лож би во таа на со ка.
По треб на е про мо ци ја на при до би вки те на мул-
ти кул ту ра лиз мот кај си те гру пи гра ѓа ни
Мул ти кул ту ра лиз мот нај че сто се по вр зу ва со обра зо ва-
ни е то на мла ди те, што е не до вол но, осо бе но за тоа што 
комп лет но изо ста ну ва оп штес тве на ак ци ја ко ја би се 
од ви ва ла и во дру ги сег мен ти на оп штес тве ни от жи вот. 

По треб на е про мо ци ја на при до би вки те на мул ти кул ту-
ра лиз мот кај си те гру пи гра ѓа ни, ка ко и сти му ли ра ње 
мул ти кул тур на ак ци ја на ло кал но ни во. 
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При лог - По е ди не чен при каз на мул ти кул ту ра та во про грам ски те до ку мен ти на по ли тич ки те пар тии 
Та бе ла 1. Мул ти кул ту ра та изра зе на на ни во на це ли во про гра ми те и дру ги те до ку мен ти пред мет на ана ли за

По ли-
тич ка 

пар ти ја
Ди ја лог Вклу че ност /

Ин те гра ци ја
При фа ќа ње на дру ги от, то ле-

ран ци ја
Истак ну ва ње 

раз лич ност 
(сти му ли ра ње)

Рам но мер-
на рас пре-

дел ба
За ед нич ки 
иден ти тет

ВМРО-
ДПМНЕ26

Вос по ста ву ва ње 
клуч на уло га на 
ли дер, не са мо 
во ре ги о нот, 
ту ку и по ши ро-
ко на пла нот на 
вер ски от и на 
ме ѓу ет нич ки от 
ди ја лог

Уна пре ду ва ње 
на со ци јал на та 
инк лу зи ја;
Нај до бра со ци-
јал на по ли ти ка 
е отво ра ње но ви 
ра бот ни ме ста.

Одр жу ва ње до бри ме ѓу ет нич ки 
од но си врз прин ци пот на ме-
ѓу себ на то ле ран ци ја и по чи ту-
ва ње, ед на ков трет ман на си те 
пред за ко нот и до вр шу ва ње на 
спро ве ду ва ње то на Охрид ски от 
рам ко вен до го вор;
Цвр сти за лож би за вла де е ње на 
пра во то, не за вис но ста на суд- 
ство то, па зар на та еко но ми ја и 
ме ѓу ет нич ка то ле ран ци ја, кои се 
за ед нич ки ма ке дон ски и европ-
ски вред но сти;
По чи ту ва ње на пра ва та на ет-
нич ки те мал цинс тва и спро тив-
ста ву ва ње на ка кви би ло изра зи 
на не то ле ран ци ја, шо ви ни зам 
или се гре га ци ја врз ет нич ка, ја-
зич на или вер ска ос но ва;
ВМРО-ДПМНЕ е пар ти ја што 
вте ме лу ва ме ѓу ет нич ка то ле ран-
ци ја, ми ро љу бие и раз би ра ње 
ме ѓу со се ди те;
Хе те ро ге на та на ци о нал на др жа-
ва го наг ла су ва фа ктот де ка по-
ли тич ки от жи вот во ед на др жа-
ва се те ме ли врз оп што при фа-
ќа ње на на ци о нал ни те обе леж ја, 
за кои се вр зу ва мно зинс тво то 
на ет нич ки те, вер ски те и на кул-
тур ни те за ед ни ци што ја одре ду-
ва ат хе те ро ге но ста.

Уна пре ду ва ње 
на кул ту ра та на 
ет нич ки те за ед-
ни ци;
Рам но ме рен 
кул ту рен раз вој, 
пот тик ну ва ње и 
раз вој на кул ту-
ра та на ло кал но 
ни во;
За лож би за лин-
гви стич ка и за 
кул тур на раз-
но ли кост, за не-
пре чен раз вој и 
кре а ти вен ме ѓу-
се бен нат пре вар 
ме ѓу си те ет нич-
ки иден ти те ти 
во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја;
Не гу ва ње на 
кул тур ни те 
вред но сти и на 
исто ри ски те 
при до би вки на 
Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја и на 
за ед ни ци те во 
неј зи ни те гра-
ни ци.

Вред но-
сти те и 
це ли те на 
гру пи те во 
оп штес тво-
то се раз-
лич ни, но 
по до бри от 
жи вот и 
по рам но-
мер на та 
ди стри-
бу ци ја на 
бо гат ство-
то се це ли 
по са ку ва-
ни од си те;
 Транс па-
рент на и 
ефи кас на 
рас пре-
дел ба на 
бу џет ски те 
средс тва за 
ре а ли за ци-
ја на клуч-
ни те при о-
ри те ти;
За јак на та 
де цен тра-
ли за ци ја.

ВМРО-
ДПМНЕ ја 
отфр ла иде-
ја та на са-
мо до вол на 
на ци ја;
Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја 
е хе те ро ге на 
на ци о нал на 
др жа ва.

26 Изборна програма на ВМРО-ДПМНЕ (2011-2015); Доктрина, вредности на ВМРО-ДПМНЕ; Статут на ВМРО-ДПМНЕ, 2004.
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По ли-
тич ка 

пар ти ја
Ди ја лог Вклу че ност /

Ин те гра ци ја
При фа ќа ње на дру ги от, то ле-

ран ци ја
Истак ну ва ње 

раз лич ност 
(сти му ли ра ње)

Рам но мер-
на рас пре-

дел ба
За ед нич ки 
иден ти тет

СДСМ27 До бри те ме ѓу-
ет нич ки од но си 
и су штин ска та 
ко му ни ка ци ја 
ме ѓу за ед ни ци те 
се вред ност со 
ко ја тре ба да се 
гор де е ме и да го 
збо га ту ва ме на-
ши от иден ти тет

За лож би да не 
се тре ти ра ат 
ме ѓу ет нич ки-
те од но си са мо 
низ приз ма та на 
„бро јот на вра-
бо те ни во јав на-
та ад ми ни стра-
ци ја“, ту ку и кре-
и ра ње ам би ент 
за ви стин ско 
уна пре ду ва ње 
на до вер ба та и 
од но си те по ме-
ѓу си те ет нич ки 
за ед ни ци во Ре-
пуб ли ка Ма ке-
до ни ја;
Ос тва ру ва ње со-
ци јал на и на ци-
о нал на еман ци-
па ци ја на гра ѓа-
ни те, и из град ба 
на оп штес тво 
на со ци јал на 
прав да.

Ма ке дон ски от иден ти тет е по ве-
ќес ло ен, а оваа по ве ќес лој ност 
нè пра ви по бо га ти и по сил ни;
Ин те гра ци ја и по чи ту ва ње на 
оста на ти те ре ли гии и кул ту ри 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја; 
Ма ке дон ска та кул ту ра е кул ту ра 
на ма ке дон ски от на род на поч-
ва та на
Ма ке до ни ја, но и на си те за ед-
ни ци што жи ве е ле или жи ве ат 
на овој про стор;
Она што е клуч на од ли ка на кул-
ту ра та во Ма ке до ни ја е неј зи на-
та хе те ро ге ност по на ци о нал на, 
ет нич ка ос но ва, но и по умет-
нич ка, иде о ло шка по зи ци ја.

Афир ма ци ја та 
на ма ке дон ски от 
ја зик и кул ту ра 
ме ѓу за ед ни ци те 
со друг мај чин 
ја зик, пре ку 
по ли ти ка та на 
атрак ци ја (прив-
леч ност), а не 
пре ку при си ла; 
кај Ма ке дон ци те 
да се пот тик не и 
да се  раз вие по-
чит та кон дру ги-
от, кон не го ви от 
ја зик и кул ту ра;
Про тив про па-
ги ра ње чи сти 
сте рил ни иден-
ти те ти;
Бо га ти сме за тоа 
што низ нас се 
про ѕи ра ат мно гу 
кул тур ни сло-
е ви;
Не гу ва ње на 
кул тур ни те 
вред но сти и на 
исто ри ски те 
при до би вки на 
Ма ке до ни ја и на 
за ед ни ци те во 
неј зи ни те гра-
ни ци.

За јак ну-
ва ње на 
со ци јал на-
та вклу че-
ност;
Ос тва ру-
ва ње со-
ци јал на и 
на ци о нал-
на еман ци-
па ци ја на 
гра ѓа ни те, 
и из град-
ба на оп-
штес тво на 
со ци јал на 
прав да;
За јак на та 
де цен тра-
ли за ци ја.

Стоп за 
по дел би те 
по ме ѓу Ма-
ке дон ци те 
и вос по-
ста ву ва ње 
кон цепт за 
гра де ње 
трај на ос но-
ва за со жи-
вот по ме ѓу 
раз лич ни те 
ет нич ки 
за ед ни ци во 
Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја;  
Про тив 
соз да ва ње 
ми то ви за 
по тек ло то 
на овој или 
оној на род 
на поч ва та
на Ма ке до-
ни ја, ка ко и 
нив на зло у-
по тре ба во 
по ли тич ки 
це ли; про-
тив лаж ни 
ми то ви кои 
го по тко пу-
ва ат на ци-
о нал ни от 
иден ти тет, 
ту ку за сил-
на кул тур на 
по ли ти-
ка ко ја ќе 
овоз мо жи 
„кул ту рен 
нат пре вар“ 
со дру ги те 
на ции во 
рам ки те на 
европ ско то 
се мејс тво.

ДПА28 ДПА сме та де ка 
ОРД го из гу бил 
сво е то зна че ње 
и де ка е со исте-
чен рок, ду ри и 
де ка е  преч ка 
за на та мош-
ни от раз вој на 
оп штес тво то 
врз но ви те стан-
дар ди; от та му, 
за лож би за вос-
по ста ву ва ње 
нов оп штес твен 
до го вор за по-
втор но вос по-
ста ву ва ње и ре-
де фи ни ра ње на 
по зи ци и те; 
За лож би за вос-
по ста ву ва ње 
прин цип на це-
ло сен кон сен зус.

Це лос на рам но-
прав ност и ед на-
ква за ста пе ност 
на Ал бан ци те во 
си сте мот, ка ко 
во ко ри сте ње то 
на до бра та на 
си сте мот, та ка 
и во но се ње то 
од лу ки

За лож би за 
афир ма ци ја на 
ал бан ски от ја-
зик и кул ту ра

Про пор-
ци о нал на 
рас пре дел-
ба на бу џе-
тот ко ја ќе 
при до не се 
за ос тва-
ру ва ње на 
пра ва та

27 Изборна програма на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, парламентарни избори 2011; Статут на Социјалдемократскиот сојуз на 
Македонија, 2009.
28 Проект-договор (политички договор) на Демократската партија на Албанците, 2009, Статут на Демократската партија на Албанците.
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ПДП29 Ре де фи ни ра ње 
на др жа ва та и 
вос по ста ву ва ње 
ос но ви на де мо-
крат ска др жа ва 
во ко ја на ро ди те 
кои ја со чи ну ва-
ат не до ми ни ра-
ат еден врз друг, 
ту ку со жи ву ва ат 
во ре ал ност на 
ед на кви мож-
но сти

До сто инс тво 
и ед на квост во 
де мо крат ска 
др жа ва;
Ин сти ту ци о нал-
ни ре фор ми за 
при ла го ду ва ње 
и имп ле мен та-
ци ја на но ви те 
устав ни нор ми, 
сог лас но со 
ре ди зај ни ра ни-
от кон цепт на 
др жа ва та, та ка 
што др жав ни те 
ин сти ту ции да 
ја одра зу ва ат 
мул ти кул тур на-
та ре ал ност на 
зем ја та.

Приз на ва ње и ре ци проч на по-
чит на ет нич ки те кул тур ни, ја-
зич ни и вер ски раз ли ки

За јак ну ва ње 
на ал бан ски от 
иден ти тет; 
Кул тур на ду ал-
ност, ка ко по ли-
тич ки и нор ма-
ти вен прин цип 
на ин сти ту ци о-
нал на та стру кту-
ра на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја.

Ис чез ну-
ва ње на 
со ци јал ни-
те раз ли ки 
и по до бра 
еко ном ска 
и со ци јал-
на ко хе-
зи ја;
За јак на та 
де цен тра-
ли за ци ја.

Со жи вот 
врз ос но ва 
на кон цепт 
на де мо-
крат ска др-
жа ва

ДУИ30 Из град ба та на 
РМ ка ко мул ти-
ет нич ка др жа ва, 
во ко ја ци вил-
но то  оп штес тво 
игра важ на  уло-
га, за јак ну вај ќи 
го со жи во тот, 
то ле ран ци ја та 
и кон сен зу сот 
ме ѓу ет нич ки те 
и вер ски те за ед-
ни ци;
Кон сен зу ал но 
не су ва ње од-
лу ки, при што 
кон сен зу сот на 
две те нај го ле ми 
ет нич ки за ед-
ни ци е клуч за 
ста бил но ста;
Афир ми ра ци ја 
на сло бод но то 
ин фор ми ра ње.

Про мо ци ја на 
пот пол на рам-
но прав ност ме ѓу 
си те за ед ни ци;
Вос по ста ва ње 
ос но ви на ви-
стин ска де мо-
кра ти ја;
Обра зо ва ние 
пот пре но на 
пра ва та на чо-
ве кот, на не го-
ви те кул тур ни, 
ет нич ки, вер ски 
ин те ре си.

Со ли дар ност и за ет нич ки те
гру па ции, кои се во мно гу по мал 
број откол ку Ал бан ци те во Ма-
ке до ни ја;
Зго ле му ва ње на ме ѓу ет нич ка та, 
кул тур на та, ме ѓу вер ска та и по-
ли тич ка та то ле ран ци ја;  
Гра де ње  дла бо ки на че ла на то-
ле ран ци ја, за ста би ли за ци ја на 
оп штес тво то;
За лож би за за жи ву ва ње на ста-
ри те
бал кан ски вред но сти на со ли-
дар но ста на  по чит та кон со се-
ди те.

Раз ли ки те ка ко 
ос но ва за гра де-
ње де мо крат ско 
оп штес тво и 
по чи ту ва ње на 
на че ло то: рам но-
прав ни во раз-
ли ки те; 
Са мо раз лич ни-
те мо жат да се 
ин те гри ра ат, би-
деј ќи ин те гри-
ра ат раз лич ни 
вред но сти;
За јак ну ва ње и 
кул ти ви ра ње 
на ја зич ни от, 
кул тур ни от и 
на ци о нал ни от 
иден ти тет; 
Мул ти кул ту ра та 
и раз лич но ста 
се пред ност, а не 
хен ди кеп;
Под др шка и ед-
на ков раз вој на 
раз лич ни те кул-
ту ри; 
Истак ну ва ње на 
мул ти кул ту ра та 
ка ко по зи ти вен 
при мер во ре ги-
о нот.

Ди стри-
бу ци ја и 
рам но-
прав но то 
ко ри сте ње 
на ма те-
ри јал ни те 
бо гат ства;
Рам но пра-
вен (ба-
лан си ран) 
раз вој на 
ет ни ку-
ми те и на 
ре ги о ни те 
за по стиг-
ну ва ње 
по сил на 
ко хе зи ја на 
др жа ва та 
и ели ми-
ни ра ње на 
мож но сти-
те за ет-
нич ка и за 
ре ги о нал-
на де зин те-
гра ци ја;
За јак на та 
де цен тра-
ли за ци ја.

Со е ди ну-
ва ње, а не 
по дел ба на 
ет ни ку ми те;
По стиг ну-
ва ње на за-
ед нич ки от 
иде ал за 
ед но пра-
вед но и де-
мо крат ско 
оп штес тво;
Из град ба на 
мул ти ет нич-
ка др жа ва 
ин те гри ра-
на во вна-
треш ни те 
од но си и во 
ре ги о на лен 
и ме ѓу на-
ро ден кон-
текст, ко ја 
ин ста ли ра 
ви стин ски 
де мо крат-
ски вред но-
сти и стан-
дар ди.

Та бе ла 2. Мул ти кул ту ра та изра зе на на ни во на мер ки во про гра ми те и дру ги те до ку мен ти пред мет на ана ли за 
Пар ти ја Ди ја лог Вклу че ност / ин те-

гра ци ја
При фа ќа ње 
на дру ги от, 

то ле ран-
ци ја

Истак ну ва-
ње раз лич-

ност (сти му-
ли ра ње)

Рам но мер на 
рас пре дел ба

За ед нич ки 
иден ти тет

ВМРО-
ДПМНЕ31

Ди ја лог со биз нис-се кто рот;
Агро - со вет за ди ја лог ме ѓу 
ја вен и при ва тен се ктор во од-
нос на зем јо делс тво то;
Ре пре зен та тив ни син ди ка ти и 
здру же ни ја на ра бот ни ци;
Вер ска кон фе рен ци ја за ме ѓу-
ре ли ги ски и ме ѓу ци ви ли за ци-
ски ди ја лог;
Мер ки за учес тво на јав но ста 
во стра те шко то пла ни ра ње;

На ни во на гра ѓа ни 
најм но гу пре ку е- 
тех но ло гии;
Про ект за ра на со-
ци ја ли за ци ја на 
де ца та;
Про е кти за по до-
бру ва ње на ста ту-
сот на Ро ми те.

Во од нос на 
ин фра стру-
кту ра та, пат на, 
гра деж на...;
Вос по ста ву-
ва ње  еко ном-
ско-со ци ја лен 
со вет;
Про е кти во 
вр ска со де-
цен тра ли за-
ци ја.

Про е ктот за 
ра на со ци ја-
ли за ци ја на 
де ца та

29 Изборна платформа на Партијата за демократски просперитет, предвремени парламентарни избори 2011.
30 Програма, Демократска унија за интеграција, 2009.
31 Изборна програма на ВМРО-ДПМНЕ (2011-2015); Доктрина, вредности на ВМРО–ДПМНЕ; Статут на ВМРО–ДПМНЕ, 2004.
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Пар ти ја Ди ја лог Вклу че ност / ин те-
гра ци ја

При фа ќа ње 
на дру ги от, 

то ле ран-
ци ја

Истак ну ва-
ње раз лич-

ност (сти му-
ли ра ње)

Рам но мер на 
рас пре дел ба

За ед нич ки 
иден ти тет

СДСМ32 Ди ја лог со биз нис-се ктор и 
про е кти за енер ге ти ка; 
Со ци ја лен ди ја лог со син ди-
ка ти те.  

Про е кти за оп фат 
на ет нич ки те гру пи 
во обра зо ва ни е то;
Про е кти за кам по ви 
за де ца за изу чу ва-
ње на ја зи ци те на 
дру ги те ет нич ки 
гру пи; 
Мер ки за гра де ње  
до вер ба со по ли-
ци ја та (по ли ци ски 
ом будс ман);
Про е кти за по до-
бру ва ње на ста ту-
сот на Ро ми те.

Про е кти за 
мла ди за 
над ми ну ва-
ње на сте ре-
о ти пи те;

Из да ва ње 
реч ни ци на 
ја зи ци те на 
ет нич ки те 
гру пи;
Ефе ктив на 
де цен тра-
ли за ци ја во 
на со ка на 
про мо ци ја 
на кул ту ра, 
иден ти тет...

Во од нос на 
ин фра стру-
кту ра та, пат на, 
гра деж на, еко-
но ми ја;
Еко ном ско-со-
ци ја лен со вет, 
мо де ли на ор-
га ни за ци ја;
Мер ки за вон-
син сту ци ска 
за шти та;
Про е кти во 
вр ска со де-
цен тра ли за-
ци ја.

Про е кти за 
мла ди те за 
над ми ну ва ње 
на сте ре о ти пи-
те, изу чу ва ње 
на ја зи ци те 
и кам по ви за 
де ца; 
За фа ти во кул-
тур на та по ли-
ти ка  за зац-
вр сту ва ње на 
стол бо ви те на 
на ши от иден-
ти тет (ја зи кот, 
пра вос ла ви е то, 
сло вен ско то 
нас ледс тво), 
ка ко и пре ку 
афир ма ци ја 
на оста на ти те 
ас пе кти на на-
ши от иден ти-
тет (ан тич ко то 
и ото ман ско то 
нас ледс тво 
ка ко не разд-
во ен дел од 
ма ке дон ско то 
и свет ско то 
нас ледс тво);
Вгра ду ва ње и 
по чи ту ва ње на 
ма ке дон ски-
от иден ти тет 
во европ ски-
от иден ти тет 
пре ку вле зот 
на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја 
во европ ско то 
се мејс тво на 
на ро ди.

ДПА33 Вос по ста ву ва ње нов оп штес-
твен до го вор

Це лос на упо тре ба 
на ал бан ски от ја зик 
во ин сти ту ци и те;
Аде кват на за ста пе-
ност.

Нов оп штес-
твен до го-
вор

ПДП34 Ре де фи ни ра ње на ин сти ту ци-
и те

Про е кти за ин тер-
кул тур но поз на ва-
ње во обра зо ва ни-
е то; 
На ме сто ми ни-
стерс тво за кул ту ра, 
фор ми ра ње ми ни-
стерс тво за мул ти-
кул ту ра.

По до бре но 
осоз на ва ње 
на ал бан ска-
та кул ту ра

Пар ла мен-
тар на ко-
ми си ја за 
упо тре ба на 
ја зи ци те;
Ефе ктив на 
де цен тра-
ли за ци ја во 
на со ка на 
про мо ци ја 
на кул ту ра.
иден ти тет...

Про е кти во 
вр ска со де-
цен тра ли за-
ци ја;
Мер ки за 
со ци јал на и 
еко ном ска ко-
хе зи ја.

Про е кти за 
ин тер кул тур но 
поз на ва ње во 
обра зо ва ни е то



32 Изборна програма на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, парламентарни избори 2011; Статут на Социјалдемократскиот сојуз на 
Македонија, 2009.
33 Проект-договор (политички договор) на Демократската партија на Албанците, 2009, Статут на Демократската партија на Албанците.
34 Изборна платформа на Партијата за демократски просперитет, предвремени парламентарни избори 2011.
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ДУИ35 По ли тич ки ди ја лог Пра вич на и аде-
кват на за ста пе ност 
во ар ми ја та и во 
еди ни ци те на без-
бед но ста;
Пра вич на и аде-
кват на за ста пе ност 
во ад ми ни стра ци ја-
та и во си те сфе ри;
Раз вој и уна пре ду-
ва ње на ме ди у ми те 
на ал бан ски ја зик 
на на ци о нал но и на 
ло кал но ни во;
Офи ци јал на упо-
тре ба на ал бан ски-
от ја зик,
во стру кту ри те на 
од бран бе ни от и без-
бед нос ни от си стем 
на си те ни воа;
Кон трол ни ме ха-
низ ми за
одо бру ва ње на за-
ко ни те и од лу ки те, 
за пра ша ња кои го 
за се га ат иден ти те-
тот на ен ти те ти те, 
пра вич на та и ед на-
ква та за ста пе ност, 
ви со ко то обра зо ва-
ние, офи ци јал на та 
упо тре ба на ал бан-
ски от ја зик.

Про гра ми 
во обра зо-
ва ни е то во 
мул ти ет нич-
ки дух;
Со др жи-
ни те на 
обра зов ни те 
пред ме ти од 
ли те ра ту ра, 
умет ност, 
му зи ка... да 
ги вклу чу ва-
ат раз лич ни-
те ет нич ки 
гру пи со 
цел за поз-
на ва ње на 
кул ту ра та и 
тра ди ци ја та 
на дру ги от;
От стра ну-
ва ње на 
ја зи кот на 
омра за од 
ме ди у ми те.

Из град ба на 
стан дар ди за 
уна пре ду ва-
ње на мул ти-
кул ту ра та;
Про е кти 
во вр ска со 
де цен тра-
ли за ци ја во 
на со ка на 
про мо ци ја 
на кул ту ра, 
иден ти тет;
Изу чу ва ње 
на ја зи кот на 
сре ди на та, 
етап но кон 
за дол жи те-
лен пред мет;
Раз ви ва ње  
обра зов ни 
по ли ти ки 
врз ос нов ни-
те на че ла на 
ед на кво ста, 
на ма ни фе-
ста ци ја та и 
кул ти ви ра-
ње то на
кул тур ни те, 
вер ски те,  
ја зич ни те 
осо би ни.

За јак ну ва ње 
на ре ги о ни те, 
по до бру ва ње 
на ин фра стру-
кту ра та и раз-
ме на та;
Ефе ктив на 
де цен тра ли за-
ци ја.

Из град ба на 
стан дар ди за 
уна пре ду ва ње 
на мул ти кул ту-
ра та;
Про гра ми во 
обра зо ва ни е то 
во мул ти ет нич-
ки дух;
Со др жи ни те 
на обра зов ни-
те пред ме ти те 
од ли те ра ту ра, 
умет ност, му зи-
ка... да ги вклу-
чу ва ат раз лич-
ни те ет нич ки 
гру пи со цел 
за поз на ва ње 
на кул ту ра та и 
тра ди ци ја та на 
дру ги от.

35 Програма, Демократска унија за интеграција, 2009.
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ИЗУЧУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ОД УЧЕНИЦИТЕ ОД 
НЕМНОЗИНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ
Jordanka Galeva, Të mësuarit e gjuhës maqedonase nga ana e nxënësve nga bashkësitë jo shumicë
Jordanka Galeva, Studying of the Macedonian Language by the Non-Majority Communities Students

РЕЗИМЕ 
Сту ди ја та Изу чу ва ње на ма ке дон ски от ја зик од уче ни ци те од нем но зин ски те за ед ни ци има ше за цел да ги ло ци ра 
при чи ни те за по ја ву ва ње на проб ле мот по ова пра ша ње и да изв ле че зак лу чо ци и пре по ра ки за ид ни одрж ли ви 
ре ше ни ја. Во оваа на со ка, истра жу ва ње то бе ше спро ве де но пре ку три ме то ди. Во пр ви от дел од истра жу ва ње то 
бе ше на пра ве на ана ли за на нор ма тив на та ре гу ла ти ва, до де ка во вто ри от, истра жу ва ње то бе ше спро ве де но пре ку 
ана ли за на из ја ви и мис ле ња да де ни во ме ди у ми те и на јав ни те де ба ти и ка ко и на ана ли за на ре зул та ти те до би е ни 
од ин терв ју а та на пра ве ни со струч ни лич но сти со раз лич ни про фе си о нал ни про фи ли и од раз лич на на ци о нал на 
при пад ност. Истра жу ва ње то по ка жа де ка глав на та при чи на за по ја ва на проб ле мот е не под го тве ност и не ин вол-
ви ра ност на за сег на ти те стра ни во од лу чу ва ње то за пра ша ња кои ди рект но се по вр за ни со нив. Кон крет но од сту-
ди ја та се зак лу чу ва де ка изу чу ва ње то на ма ке дон ски от ја зик е по тре ба и де ка за поз на ва ње то со ја зи кот тре ба да 
от поч не во нај ра на та во зраст. Нај до бар при мер за тоа се пи лот про е кти те за пре ду чи лиш но и ос нов но дво ја зич но 
обра зо ва ние, кои нај лес но мо же да се ре а ли зи ра ат пре ку ре ла кси ран при стап во под го то вка на ро ди те ли те и на-
став ни ци те, а не со на мет ну ва ње.

PëRMBLEDhJE
Studimi “Mësimi i gjuhës maqedonase nga nxënësit e 
komuniteteve pakicë”, kishte për qëllim gjetjen e shkaqeve të 
shfaqjes së problemit për këtë çështje dhe të nxirren konkluzione 
dhe rekomandime për zgjidhjet e ardhme të qëndrueshme. Në këtë 
drejtim, studimi është realizuar përmes tri metodave. Në pjesën e 
parë të hulumtimit u bë analiza e rregullativës normative, ndërsa 
studimi i dytë u zhvillua duke analizuar deklaratat dhe opinionet 
e paraqitura në media dhe debatet publike, sikurse edhe analizat 
e rezultateve nga intervistat e bëra me njerëz profesional, me 
profile të ndryshme profesionale dhe me prejardhje të ndryshme 
kombëtare.
Hulumtimi ka treguar se shkaku kryesor i paraqitjes së 
problemit është mungesa e vullnetit dhe mos-involvimit të 
aktorëve në marrjen e vendimeve për çështje që lidhen direkt 
me ata. Konkretisht nga studimi përfundohet se mësimi i gjuhës 
maqedonase është një domosdoshmëri dhe se njohja me gjuhën 
duhet të fillojë në moshën më të re. Shembulli më i mirë është 
projekti pilot për arsimin parashkollor dhe fillor dygjuhësor, që më 
së lehti mund të realizohen nëpërmjet një qasje të relaksuar për 
përgatitjen e prindërve dhe mësuesve, e  jo me imponim.

SUMMARy
The case study “Studying the Macedonian Language by the 
Non-Majority Students” aimed at locating the reasons for the 
occurrence of the problem on this issue and drawing conclusions 
and recommendations on future sustainable solutions. In this 
direction, the research was conducted via three methods. In the 
first part of the research there was an analysis of the normative 
regulations, while in the second part, the research was conducted 
via an analysis of statements and opinions given in the media and 
in public debates, as well as an analysis of the results obtained from 
the interviews made with experts of various professional profiles 
and various ethnicity. The research showed the main reason for 
the occurrence of the problem was the unpreparedness and lack 
of involvement of the stakeholders in the decisions that directly 
concern them. More specifically, the study concludes that studying 
the Macedonian language is an essential need and it should start to 
be studied at an earliest age. The best example for this are the pilot 
projects for preschool and primary bilingual education, which can 
be implemented in the easiest way via a relaxed approach in the 
preparation of the parents and teachers, rather than by imposing.

ВОВЕД
Изу чу ва ње то на ма ке дон ски от ја зик од уче ни ци те на 
нем но зин ска та за ед ни ца е те ма ко ја ста на мно гу акту ел-
на во те кот на учеб на та 2009/2010 го ди на во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја. Глав на та при чи на за акту е ли зи ра ње на ова 
пра ша ње бе ше до не се но то ре ше ние, од стра на на ми-
ни сте рот, кое пред ви ду ва ше изу чу ва ње то на ма ке дон-
ски от ја зик од стра на на уче ни ци те од нем но зин ски те 
за ед ни ци да от поч не во пр во од де ле ние, спро тив но на 
она што го уре ду ва за ко нот, од нос но на став ни от план, 
спо ред кој изу чу ва ње то на ма ке дон ски от ја зик за поч ну-
ва во че твр то од де ле ние. Оваа од лу ка на и де на го лем 
от пор кај ал бан ска та за ед ни ца, кој се ма ни фе сти ра ше 
во два об ли ка: пре ку бој кот на на ста ва та на ча со ви те по 
ма ке дон ски ја зик во пр во од де ле ние и пре ку ини ци ја-
ти ва за по кре ну ва ње суд ска по стап ка за оце ну ва ње на 
устав но ста и за ко ни то ста на ми ни стер ско то ре ше ние.
Трг ну вај ќи од хи по те за та де ка по ја ва та на проб ле мот е 
ре зул тат на по ве ќе фа кто ри од раз лич на при ро да, и тоа: 
по ли тич ка, пе да го шка, пси хо ло шка и прав на, цел та на 
сту ди ја та е да утвр ди кој од овие фа кто ри бе ше најв ли-
ја те лен и пре су ден во по ја ва та на проб ле мот, со крај на 
цел да се нај де оп ти мал но ид но ре ше ние за исти от.

Ме то до ло ги ја
Истра жу ва ње то во оваа сту ди ја на слу чај бе ше спро ве-

де но во не кол ку фа зи, пре ку по ве ќе истра жу вач ки ме-
то ди.
Пр ва та фа за на истра жу ва ње то оп фа ти ана ли за на 
нор ма тив ни и обра зов ни до ку мен ти. Во неа е на пра-
вен прег лед на ре ле вант на устав на и за кон ска ре гу ла-
ти ва и на на став ни те пла но ви, по вр за ни со изу чу ва ње 
на ма ке дон ски от ја зик од уче ни ци те на нем но зин ски те 
за ед ни ци. Во рам ки те на овој прег лед ана ли зи ра ни се 
устав ни те одред би за обра зо ва ние, за кон ски те нор ми и 
на став ни те пла но ви за ос нов но обра зо ва ние и дру ги до-
ку мен ти кои го тре ти ра ат пра ша ње то за изу чу ва ње на 
ма ке дон ски от ја зик. Во Вто ра та фа за на истра жу ва ње 
бе ше ло ци ран проб ле мот и беа ана ли зи ра ни из ја ви те 
и мис ле ња та да де ни во ме ди у ми те и на јав ни те де ба ти 
во те кот на 2010 го ди на, од стра на на по ли ти ча ри, прет-
став ни ци од нев ла ди ни от се ктор, уни вер зи тет ски про-
фе со ри и струч ни ли ца, при пад ни ци на си те ет нич ки 
за ед ни ци. Во тре та та фа за на истра жу ва ње то е прет ста-
ве на мо мен тал на та со стој ба око лу пра ша ње то за изу-
чу ва ње на ма ке дон ски от ја зик од уче ни ци те на нем но-
зин ски те за ед ни ци и на пра ве ни се ана ли зи на из ја ви те 
да де ни во ин терв ју а та на пра ве ни, во пер и о дот од 13 до 
24  ју ни 2011 г., на струч ни лич но сти и екс пер ти од прав-
на та и пе да го шка та об ласт, на по ли ти ча ри од ал бан ски-
от блок, ка ко и на ин вол ви ра ни во пи лот-про е ктот за 
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дво ја зич но обра зо ва ние, спро ве ден од Нан сен ди ја лог 
цен та рот (Nansen Dialogue Centar) од Скоп је. Из бо рот 
на ис пи та ни ци те бе ше на пра вен на на чин да се до бие 
ед на це лос на сли ка за проб ле мот од пра вен, обра зо вен, 
пе да го шки и по ли тич ки от ас пект. За тоа беа из бра ни 
след ни те лич но сти: Ми те Сте фа нов ски, со вет ник по ма-
ке дон ски ја зик од би ро то за раз вој на обра зо ва ни е то во 
Те то во, Ну хи Дер ли шта, пре тсе да тел на со ју зот на на-
став ни ци Ал бан ци и член на На ци о нал на та ко ми си ја за 
уче ни ци, Са шо Стој ков ски, из вр шен ди ре ктор на Нан-
сен ди ја лог цен та рот од Скоп је, Изет Ме џе ти, гра до на-
чал ник на оп шти на Ча ир, Аб ду рах ман Али ти, член и по-
ра не шен ли дер на Пар ти ја та за де мо крат ски прос пе ри-
тет во Ма ке до ни ја, ка ко и со прет став ни ци од Упра ва та 
за раз вој и уна пре ду ва ње на обра зо ва ни е то на ја зи ци те 
и при пад ни ци те на за ед ни ци те, од нос но со Ис ма ил Де-
ми ро виќ, од го во рен на Упра ва та и  прет став ник за бош-
њач ка та за ед ни ца, Аџет Име тов ска-Ја вуз, за ме ник на 
Упра ва та и прет став ник на тур ска та за ед ни ца и Ни ко ла 
Мла де но виќ, прет став ник за срп ска та за ед ни ца. 
 Со цел да се до бие пер цеп ци ја во од нос на при чи ни те 
за бој ко тот на на ста ва та по ма ке дон ски ја зик, беа по ста-
ве ни след ни те пра ша ња: Кои беа при чи ни те за бој ко тот, 
по ли тич ки, пе да го шки или пси хо ло шки? Да ли изу чу ва-
ње на ма ке дон ски от ја зик во пр во од де ле ние, прет ста-
ву ва пре оп то ва ру ва ње за уче ни ци те? Зо што Ал бан ци те 
се по чув ству ваа ди скри ми ни ра ни со оваа од лу ка? Да ли 
анг ли ски от ја зик тре ба да има при о ри тет во од нос на 
ма ке дон ски от ја зик во опре де лу ва ње на го ди на та за от-
поч ну ва ње на не го во изу чу ва ње?
За да се до бие пер цеп ци ја, пак, на мо мен тал на та со стој-
ба по пред ме тот на ана ли за,  вто ра та се ри ја пра ша ња се 
од не су ваа на Стра те ги ја та за ин те гри ра но обра зо ва ние 
и на мож ни ид ни ре ше ни ја кои ќе ги за до во лат за сег-
на ти те стра ни. Во оваа на со ка беа по ста ве ни след ни те 
пра ша ња: Кое е мис ле ње то за Стра те ги ја та за ин те гри-
ра но обра зо ва ние и зо што иста та на и де на от пор кај ал-
бан ска та за ед ни ца? Да ли про е ктот за ин те гри ра но дво-
ја зич но обра зо ва ние би би ло при фат ли во то ре ше ние и 
да ли ја зи кот на дру ги те нем но зин ски за ед ни ци тре ба да 
има ста тус на об ли га то рен пред мет во учи ли шта та ка де 
мно зин ско то на се ле ние при па ѓа на ед на од нем но зин-
ски те за едн ци во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја?

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА И НАСТАВЕН ПЛАН 
ЗА ИЗУЧУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ 
ЈАЗИК ОД УЧЕНИЦИТЕ ОД 
НЕМНОЗИНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ
Уста вот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја одре ду ва де ка на це-
ла та те ри то ри ја на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и во неј зи ни-
те ме ѓу на род ни од но си служ бен ја зик е ма ке дон ски от 
ја зик и не го во то ки рил ско пис мо. Дру ги служ бен ја зи ци 
и нив ни те пис ма се: ја зи кот што го збо ру ва ат нај мал-
ку 20 % од гра ѓа ни те, спо ред опре дел би те на ве де ни во 
чле нот 7 од Уста вот, од нос но ал бан ски от ја зик и оние 
ја зи ци и пис ма што се ко ри стат од нај мал ку 20 % од гра-
ѓа ни те во един ци те на ло кал на та са мо у пра ва, од нос но 
тур ски от, ром ски от и срп ски от ја зик. Дру ги ја зи ци кои 
се во дат ка ко мај чин ја зик на де ло ви те од на ро ди те кои 
ја кон сти ту и ра ат Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја се вла шки от и 
бош њач ки от ја зик. Изу чу ва ње то на го ре на ве де ни те ја-
зи ци е устав но и за кон ски уре де но и се спро ве ду ва пре-
ку обра зов ни от си стем, кој сог лас но со устав ни от член 
44 е до ста пен под ед на кви ус ло ви за се ко го. Спо ред 
Уста вот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и За ко нот за ос нов но 
обра зо ва ние од 2008 го ди на, ма ке дон ски от ја зик и ки-
рил ско то пис мо е на ста вен ја зик во обра зо ва ни е то, а за 
при пад ни ци те на за ед ни ци те кои на ста ва та ја сле дат на 
сво јот мај чин ја зик и пис мо, изу чу ва ње то на ма ке дон-
ски от ја зик е за дол жи тел но и от поч ну ва во IV од де ле-

ние.36 Спо ред на став ни от план, кој е ре гу ли ран со чле-
нот 25 од го ре на ве де ни от за кон, ма ке дон ски от ја зик се 
изу чу ва со 2 ча са не дел но или 72 ча са го диш но во IV, V, 
VIII и IX и 3 ча са не дел но или 108 ча са го диш но VI и VII.
На став ни от план бе ше дел од ана ли за та во сту ди ја та 
нас ло ве на: Мул ти кул ту ра лиз мот и ме ѓу ет нич ки те од но-
си во обра зо ва ни е то, под го тве на од стра на на УНИЦЕФ 
во 2009 г. Ре зул та ти те до би е ни од оваа сту ди ја по ка жаа 
де ка уче ни ци те кои по се ту ва ат на ста ва на дру ги те ја зи-
ци за дол жи тел но и на вре ме но за поч ну ва ат да го учат 
ма ке дон ски от ја зик, до де ка уче ни ци те кои по се ту ва-
ат на ста ва на ма ке дон ски ја зик не се об вр за ни да учат 
ја зик на дру ги те по број ни ет нич ки за ед ни ци, и по крај 
тоа што за дол жи тел но тре ба да учат втор стран ски ја-
зик. На став ни от план и на став на та про гра ма беа дел и 
од ана ли за та на пра ве на од стра на на Ви со ки от ко ме са-
ри јат за мал цин ски пра ша ња на ОБСЕ во 2008 го ди на. 
Од пре по ра ки те за ин те гра ци ја во обра зо ва ни е то да де-
ни од ко ме са рот за мал цин ски пра ша ња, се кон ста ти ра 
де ка обра зо ва ни е то на мај чин ја зик е уна пре де но и де ка 
обра зов ни те пра ва на нем но зин ски те за ед ни ци се вид но 
по до бре ни, но де ка се пак по стои се гре га ци ја по ет нич ка 
и ја зич на ли ни ја и де ка  уче ни ци те не се срет ну ва ат и не 
ра бо тат за ед но (UNICEF, 2009, стр. 21). Ме ѓу дру го то, во 
из ве шта јот се пре по ра чу ва де ка е по треб но што е мож-
но нај ра но да се обез бе дат кур се ви по ма ке дон ски ја зик 
во обра зов на та ка ри е ра, де ка ма ке дон ски от ја зик тре ба 
да се во ве де во ос нов ни те учи ли шта уште од пр во од де-
ле ние, на ме сто од тре то од де ле ние (За фи ров ски Е., По-
пов ска А., Но ва Ма ке до ни ја, 2010) и де ка е по треб но раз-
ви ва ње на стра те ги ја за ин те гри ра но обра зо ва ние. Со 
цел да се на пра ви јас на и зна чи тел на про ме на во оп шти-
от при стап во обра зов ни от си стем спо ред мул ти ет нич-
ка та ре ал ност во зем ја та, ОБСЕ и Ми ни стерс тво то за 
обра зо ва ние и на у ка го под го тви ја до ку мен тот „Че ко ри 
кон ин те гри ра но обра зо ва ние во обра зов ни от си стем 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја“. Врз ос но ва на овој до ку мент, 
ми ни сте рот за обра зо ва ние и на у ка во август 2009 го-
ди на го до не се ре ше ни е то за из ме ни и до пол ну ва ње на 
на став ни от план за вос пит но-обра зов на та деј ност на де-
ве тго диш но то ос нов но учи ли ште, во кое, ме ѓу дру го то, 
се пред ви ду ва от поч ну ва ње на фо не тич ко изу чу ва ње 
на ма ке дон ски от ја зик за уче ни ци те од нем но зин ски те 
за ед ни ци од пр во од де ле ние, со од де лен ски на став ник. 
Ова ре ше ние пре диз ви ка остра ре ак ци ја кај ал бан ска та 
за ед ни ца, ко ја кул ми ни ра со бој кот на на ста ва та.

РЕАКЦИИ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗУЧУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ОД 
УЧЕНИЦИТЕ НА НЕМНОЗИНСКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ 
(АНАЛИЗА НА ИЗЈАВИ ДАДЕНИ ВО 
МЕДИУМИТЕ)
Со цел да се до бие пер цеп ци ја око лу при чи ни те за ор-
га ни зи ра ње на бој ко тот на на ста ва та по ма ке дон ски ја-
зик во те кот на учеб на та 2010 го ди на, во овој дел на сту-
ди ја та се ана ли зи ра ни из ја ви те и мис ле ња та да де ни по 
ова пра ша ње, во ме ди у ми те, на јав ни те де ба ти, ка ко и 
образ ло же ни ја та из не се ни во ба ра ње то за по кре ну ва ње 
по стап ка за оце ну ва ње на устав но ста на ми ни стер ско то 
ре ше ние.
Бој ко тот на на ста ва та по ма ке дон ски ја зик во пр во од-
де ле ние во кој учес тву ваа 7.500 уче ни ци и на став ни ци 
от поч на во ја ну а ри 2010 го ди на и бе ше спро ве ден во 
ско ро си те па ра лел ки со ал бан ски и во не кои па ра лел-
36 Со член 48 од Уставот и  чл. 9 од Законот за основното образова-
ние се одредува задолжително изучување на македонскиот јазик од 
учениците од немнозинските заедници, додека во чл. 42 од истоиме-
ниот закон за основното образование е наведено дека наставата по 
македонски јазик за учениците од немнозинските заедници, во IV и 
V одделение, не ја изведува одделенски наставник.
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ки со тур ски на ста вен ја зик во учи ли шта та во Го сти вар, 
во Те то во, во Ки че во, во Де бар и во Ча ир (Сто јан чев-
ска В., Вре ме, 2010). Спро ве ду ва ње то на бој ко тот бе ше 
ор га ни зи ран по од лу ка на гра до на чал ни ци те, а врз ос-
но ва на прет ход на пот пи ша на пе ти ци ја37 од стра на на 
14.000 гра ѓа ни ро ди те ли и на став ни ци. Од ана ли за та 
на то гаш ни те да де ни из ја ви за ме ди у ми те, од стра на на 
ди ре кто ри те на учи ли шта та, во кои бе ше ор га ни зи ран 
бој ко тот , се зак лу чу ва де ка глав ни те при чи ни за не го-
во ор га ни зи ра ње се пси хо-фи зич ко то оп то ва ру ва ње на 
пр ва чи ња та и про тив за кон ско до не се на та од лу ка (Сто-
јан чев ска В., Вре ме, 2010/То ев ски С., Дој че ве ле, 2010). 
Ка ко дру ги при чи ни, се изд во ју ва ат оние де ка: од лу ка та 
има по ли тич ко-пар ти ска по за ди на и де ка со неа уче ни-
ци те Ал бан ци се ди скри ми ни ра ни и до ве де ни во не рам-
но прав на по лож ба во од нос на уче ни ци те Ма ке дон ци 
(Трај ков ска М., Днев ник, 2010/Ал сат, 2010). Нас про ти 
ова, Ре џеп Али Чу пи, ди ре кто рот на Упра ва та за уна пре-
ду ва ње на обра зо ва ни е то на ја зи ци те на при пад ни ци те 
на за ед ни ци те, истак на де ка од те ре нот е утвр де но де-
ка не ма ни ка ков от пор од ро ди те ли те на уче ни ци те од 
нем но зин ски те за ед ни ци и де ка од лу ка та е при фа те на 
од си те пет по ма ли нем но зин ски за ед ни ци, оце ну вај ќи 
ја ка ко иск лу чи тел но зна чај на (Сто јан чев ска В., Вре ме, 
2010). На до вр зу вај ќи се на оваа из ја ва, ин те рес но е да 
се на по ме не де ка се пак ин вол ви ра ни во бој ко тот беа и 
уче ни ци те тур ци во не кои учи ли шта од оп шти на Ча ир, 
до де ка исти от не бе ше спро ве ден во ку ма нов ски от ре-
ги он, во учи ли ште то „Не џа ти Зе ки ри ја“, во Цен тар Жу-
па и во учи ли ште то „Ке мал Ата турк“ од Го сти вар, ка де 
уче ни ци те Ал бан ци и Тур ци, под др жа ни од сво и те ро-
ди те ли, ја сле деа на ста ва та. Во од нос на уче ни ци те Тур-
ци кои беа ин вол ви ра ни во бој ко тот, Ке нан Ха си пи, од 
Де мо крат ска та пар ти ја на Тур ци те, из ја ви де ка не го ва-
та пар ти ја не се про ти ви на од лу ка та де ца та Тур ци да 
учат ма ке дон ски, до де ка ра ко во ди те лот на обра зов ни от 
се ктор на оп шти на Ча ир, Ше фкет Зе ко ли, об јас ни де ка 
уче ни ци те Тур ци ако са ка ат да учат, мо жат, но по јас ни 
де ка ди ре кто ри те на учи ли шта та ја спро ве ду ва ат оп-
штин ска та од лу ка (По пов ска А., Но ва Ма ке до ни ја, 2010). 
Из не се но то по го ре пре диз ви каа бур ни ре ак ции во јав-
но ста, за ра ди ко ја при чи на во  ја ну а ри 2010 го ди на беа 
ор га ни зи ра ни јав ни де ба ти, со цел струч но и без по ли-
тич ки ста во ви да се дој де до одре де ни од го во ри и ре-
ше ни ја. Спо ред из ја ви те и струч но то мис ле ње на ал бан-
ски те екс пер ти и ин те ле кту ал ци кои учес тву ваа на де-
ба та та на ко ја се ди ску ти ра ше за пре оп то ва ре но ста на 
уче ни ци те (ор га ни зи ра на на Фи ло зоф ски от фа кул тет 
во Скоп је при УКИМ), се зак лу чу ва де ка изу чу ва ње то 
на ма ке дон ски от ја зик прет ста ву ва по тре ба и об вр ска 
и де ка она што се спо ри не е не го во то изу чу ва ње, ту ку 
во зра ста од ко ја тре ба да за поч не не го во то изу чу ва ње 
во учи ли шта та (Сто јан чов С., Ра дио Сло бод на Евро па, 
2010/ ТВ Ал фа, 2010). Мис ле ње то на ма ке дон ски те ин те-
ле кту ал ци и екс пер ти, учес ни ци на де ба та та е спро тив-
на од онаа на ал бан ски те. Та ка, уни вер зи тет ски от про-
фе сор Бра нис лав Са ра ка њац и про фе со рот по лин гви-
сти ка Ди ми тар Ми тев твр дат де ка уче ње то втор ја зик е 
до бро ако се от поч не уште од нај ра на во зраст; по ра неш-
ни от ми ни стер за обра зо ва ние Не над Но вков ски, пак, ја 
гле да гре шка та во при о ри те тот на анг ли ски от ја зик во 
од нос на ма ке дон ски от (Сто јан чов С., Ра дио Сло бод на 
Евро па, 2010); до де ка Ми те Сте фа нов ски, со вет ник по 
ма ке дон ски ја зик од би ро то за раз вој на обра зо ва ни е то, 
об јас ну ва де ка на став на та про гра ма ну ди ре а ли за ци-
ја на изра зу ва ње и тво ре ње пре ку фор ми на слу ша ње, 
игри и раз го вор и де ка иста та не би прет ста ву ва ла пре-
оп то ва ре ност (Вре не зи Н., А1 ТВ, 2010).
На де ба та та, пак, одр жа на на др жав ни от уни вер зи тет во 
Те то во, на те ма „Уче ње то на ма ке дон ски от ја зик од пр во 
37 Петицијата за повлекување на одлуката беше спроведена по 
иницијатива на здружението Илирикум либертас и  НВО Реалност.

од де ле ние, устав но или не“, ка де учес тву ваа про фе со ри 
од по ве ќе прав ни фа кул те ти, беа из не се ни по ве ќе спро-
тив ста ве ни мис ле ња, по де ле ни по ет нич ка ос но ва. Спо-
ред Агим Ну хиу, од лу ка та на ми ни сте рот е не у став на 
и ди скри ми на тор ска, до де ка Ос ман Ка дриу образ ло жи 
де ка ја зи кот е за кон ска ма те ри ја и де ка тоа ка ко та кво 
не мо же да се ре ши со од лу ка на вла да та или на ми ни-
сте рот и де ка исто то ги вло шу ва кре вки те ме ѓу ет нич ки 
од но си (Јо ва нов ски З., А1 ТВ, 2010). На ова, Јо ве Ке ке-
нов ски од го во ри де ка ми ни сте рот има пра во да до не се 
ва ква од лу ка спо ред за кон ски те ре гу ла ти ви, до де ка Та-
ња Ка ра ка ми ше ва до пол ни де ка тре ба да се сле ди прав-
на та ре гу ла ти ва и де ка те за та е ап со лут но по греш но по-
ста ве на  (Јо ва нов ски З., А1 ТВ, 2010).
Бој ко тот на на ста ва та про дол жи сè до кра јот на учеб на-
та го ди на и кул ми ни ра со под не су ва ње ба ра ње38  за от-
поч ну ва ње по стап ка за оце ну ва ње на устав но ста и за ко-
ни то ста на актот оз на чен во точ ка 2 од ми ни стер ско то 
ре ше ние. Во ини ци ја ти ва за ос по ру ва ње на ре ше ни е то, 
во ос но ва, се изд во ју ва ат че ти ри при чи ни.
Пр ва та при чи на е де ка ре ше ни е то не е во сог лас ност со 
член 8 став 1 али не ја 4 од Уста вот, би деј ќи Вла да та на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја, ка ко но си тел на из врш на та власт 
се ме ша во над леж но сти те на Со бра ни е то на Ре пуб ли-
ка Ма ке до ни ја, ка ко но си тел на за ко но дав на та власт, со 
што се кр ши ос нов но то устав но на че ло на по дел ба на 
вла ста.39 Об вр ска та, пак, ко ја про из ле гу ва од од лу ка та, 
т.е. изу чу ва ње на ма ке дон ски от ја зик од пр во од де ле ние 
е во спро тив ност со чле нот 42 став 5 од За ко нот за ос-
нов но то обра зо ва ние, спо ред кој се во ста но ву ва изу чу-
ва ње на ма ке дон ски от ја зик за уче ни ци те Ал бан ци од 
че твр то од де ле ние.
Вто ра та при чи на е де ка ре ше ни е то е спро тив но на чле-
нот 2 од За ко нот за ос нов но обра зо ва ние од 2008 г. со 
кој, ме ѓу дру го то, се за бра ну ва ди скри ми на ци ја по на ци-
о нал на при пад ност во ос тва ру ва ње на пра ва та од ос нов-
но то вос пи та ние и обра зо ва ние, утвр де ни со овој за кон.
Тре та та при чи на е де ка ре ше ни е то е во спро тив ност со 
це ли те на ос нов но то обра зо ва ние, кои се прок ла ми ра-
ни во одред би те на чле нот 3, став 2 од За ко нот за ос-
нов но то обра зо ва ние40 и де ка иста та не со од вет ству ва 
со ос нов ни те обра зов ни и пе да го шки прин ци пи и пре-
диз ви ку ва до пол ни те лен то вар кој би вли ја ел не га тив но 
на пси хо-фи зич ки от раз вој на уче ни ци те и би соз да вал 
не га ти вен пси хо ло шки ефект при дру жен со де мо ти ви-
рач ко вли ја ние за сле де ње на на ста ва та и ре пул сив но 
дејс тво кон уче ње то и учи ли ште то.
Че твр та та при чи на е де ка со ре ше ни е то ди рект но се кр-
ши на че ло то на ед на квост на служ бе ни те ја зи ци во РМ, 
изра зе но пре ку аманд ма нот V од Уста вот и чле нот 9 од 
Уста вот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Ка ко образ ло же ние 
на ова во ини ци ја ти ва та се об јас ну ва де ка уче ни ци те 
Ал бан ци се об вр за ни во пр во од де ле ние да изу чу ва-
ат два не мај чи ни ја зи ци, а уче ни ци те Ма ке дон ци са мо 
еден, при што Ал бан ци те се до ве ду ва ле во не ед на ква 
по лож ба при сле де ње на вос пит но-обра зов ни от про цес.

АНАЛИЗА НА МИСЛЕЊАТА ДАДЕНИ 
ВО ИНТЕРВЈУАТА ВО ОДНОС НА 
УСВОЈУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА 
ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ 
Устав ни от суд, по по вод ба ра ње то за по ве ду ва ње по-
стап ка за оце ну ва ње на устав но ста на ми ни стер ско то 
38 Демократската младина на Албаницте поднесе две, а НВО Ре-
алитети поднесе една иницијатива за покренување постапка за 
оценување на уставноста на горенаведеното решение.
39 За она што се однесува за подзаконските акти, се наведува дека 
треба да бидат во согласност со Уставот на Република Македонија и 
законот, што било предвидено во членот 51 од Уставот
40 Една од главните цели на овој член е хармоничен, интелектуален, 
емоционален и социјален развој на учениците, соодветно на нивни-
те способности.
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ре ше ние, а врз ос но ва на чле нот 110 од Уста вот на РМ 
и чле нот 71 од Де лов ни кот на Устав ни от суд, на 2 ју ни 
2010 го ди на до не се ре ше ние за по ве ду ва ње по стап ка, а 
на 14 ју ли иста та го ди на до не се од лу ка за уки ну ва ње на 
точ ка 2 од ос по ре но то ре ше ние.41 Ка ко ре зул тат на оваа 
од лу ка, ми ни сте рот го уки на ос по ре но то ре ше ние, но 
на бр гу по тоа ја про мо ви ра Стра те ги ја за ин те гри ра но 
обра зо ва ние, ко ја бе ше усво е на на сед ни ца на Вла да та 
во октом ври 2010 го ди на. Спо ред до ку мен тот на кој се 
те ме ли оваа стра те ги ја, за поз на ва ње то на ма ке дон ски-
от ја зик, пре ку игра, тре ба да от поч не во пр ви от пер и од 
од обра зо ва ни е то (од I до III од де ле ние), до де ка фа кул-
та тив но то и из бор но изу чу ва ње на ја зи ци те на дру ги те 
ет нич ки за ед ни ци би се спро ве ло до кол ку по стои ин-
те рес кај нај мал ку 24 уче ни ка за изу чу ва ње на ја зи кот. 
Имп ле мен ти ра ње то на оваа точ ка од стра те ги ја та е пре-
пу ште но на вол ја та на ро ди те ли те, кои тре ба да од лу-
чат во кое од де ле ние нив ни те де ца ќе от поч нат со изу-
чу ва ње на ја зи ци те (Шпиц, 2010). Иа ко оваа стра те ги ја 
не ма за кон ска по за ди на и сè уште не е вклу че на во на-
став ни от план, иста та по втор но на и де на от пор во дел 
од оп шти ни те ка де жи вее ал бан ско на се ле ние. Име но, 
ста вот на ро ди те ли те, кој бе ше пре не сен пре ку прет-
став ни ци те на обра зов ни от се ктор во овие оп шти ни, е 
де ка стра те ги ја та е на мет на та, не при фат ли ва и не ма да 
се при ме ну ва.
 за ра ди не по сто е ње ре ци про ци тет42 (То ев ски С. Дој че 
Ве ле, 10. 2010). На овие из ја ви се ог ла си Лин ди та Ќа зи-
ми, за ме ник-ми ни сте рот за обра зо ва ние, ко ја об јас ни 
де ка Стра те ги ја та не е за кон, ту ку до ку мент; де ка се раз-
ли ку ва од прет ход но до не се на та ми ни стер ска од лу ка; 
де ка изу чу ва ње то на ма ке дон ски от ја зик не пре ста ву ва 
ус лов ни за учи ли шта та ни ту за ро ди те ли те и не го во то 
изу чу ва ње е пред ви де но да би де ор га ни зи ра но пре ку 
игра, на фи гу ра ти вен на чин и де ка тоа не на ру шу ва ни-
што од за ко нот за уче ње на ма ке дон ски ја зик во че твр то 
од де ле ние (То ев ски С. Дој че Ве ле, 10. 2010).
Од го ре на ве де но то, се зак лу чу ва де ка иа ко Стра те ги ја-
та има по ре ла кси ран при стап за изу чу ва ње то на служ-
бе ни от ја зик уште од нај ра на та во зраст, иста та на и де на 
от пор од исти те при чи ни за кои бе ше од би е но и ми ни-
стер ско то ре ше ние. За ра ди оваа при чи на и со цел да до-
би е ме се гаш на пер цеп ци ја на пе да го шки те и прав ни те 
ас пе кти по вр за ни со пра ша ње то на те ма та изу чу ва ње 
на ма ке досн ки от ја зик од уче ни ци те од нем но зин ски-
те за ед ни ци, ка ко и за из на о ѓа ње на пре по ра ки за ид-
ни мож ни ре ше ни ја по ова пра ша ње, беа на пра ве ни 
ин терв јуа со екс пер ти и по ли тич ки лич но сти, ка ко и со 
пре став ни ци од вла ди ни ор га ни и нев ла ди ни ор га ни за-
ции. Во ин терв ју а та беа вклу че ни блок-пра ша ња по де-
ле ни во два гру пи, кои по де тал но ќе би дат из ло же ни во 
след ни те две пот точ ки.
41 Земајќи ја предвид законската регулатива и образложенијата из-
несени во барањето за поведување постапка, Уставниот суд оце-
ни дека наодите за дискриминација и за повреда на начелото за ед-
наквост и на начелото на службените јазици се неосновани, пора-
ди што не се впушти во нивна анализа. На седницата одржана на 
14 јули 2010 г., пак, Уставниот суд одлучи дека оспорениот акт не е 
операционализација на законот, т.е. нема за цел извршување на зако-
нот; дека точка 2 од решението ги надминува рамките на министер-
ската регулативна функција и заради што основано е поставувањето 
на прашањето за согласност на оспоренито акт со член 8 став 1 
алинеја 4 од Уставот; дека оспорениот акт постапува надвор од рам-
ките предвидени со член 42 став 5 од Законот за основното образо-
вание, затоа што истиот нема право ни обврски да воведува обрв-
ска за иучување на јазикот од прво одделение. Види, Решение У. број 
70/2010_0_ од 02.06.2010 и У. број 284/2009_0_1 од 14.07.2010.
42 Нафие Зендели и Ќерамидин Селими од општина Гостивар го 
пренесоа ставот на родителите за неприфаќање на стратегијата. 
Иљаз Халими од општина Тетово нагласи дека во Македонија 
постојат два службени јазика и дека треба да постои реципроци-
тет во наметнување на нештата. Шефкет Зеколи од општина Чаир, 
пак, изјави дека законот е фунционален, а доколку се применува 
стратегијата, треба да се воведат измени во однос на реципроците-
тот.

Мис ле ња во од нос на при чи ни те за бој ко тот 
на на ста ва та и при о ри тет во изу чу ва ње на 
ја зи ци те
Во пр ви от дел од ин терв ју а та беа по ста ве ни пра ша ња 
во од нос на тоа: кои беа при чи ни те за бој ко тот на на ста-
ва та по ма ке дон ски ја зик во учеб на та 2009/2010 го ди на. 
Пр во то пра ша ње се од не су ва ше на тоа да ли при чи ни те 
за бој ко тот имаа по ли тич ка, пе да го шка или пси хо ло шка 
по за ди на. Спо ред Ми те Сте фа нов ски43, бој ко тот бе ше 
ре зул тат на по ве ќе при чи ни, и тоа: из бр за но имп ле мен-
ти ра ње на ре ше ни е то од вто ро то по лу го дие на учеб на-
та го ди на; не под го тве ност на те ре нот за не го во имп ле-
мен ти ра ње; и чув ство то на ди скри ми ни ра ност, кое го 
пре диз ви ка од лу ка та кај ал бан ска та за ед ни ца (ин терв ју, 
ју ни 2011 г.). Слич но мис ле ње да де и Аб ду рах ман Али ти. 
Спо ред не го, при чи на та не ле жи во про тив за ко ни то ста 
на актот, ту ку во на чи нот на до не су ва ње на од лу ка та, кој 
пре диз ви кал чув ство на ди скри ми ни ра ност и пси хо ло-
шки от пор за неј зи но при фа ќа ње (ин терв ју, ју ни 2011 г.). 
Спо ред Ну хи Дер ли шта, бој ко тот не ма ше ни ка ква по-
ли тич ка по за ди на и глав на та при чи на за не го во ор га ни-
зи ра ње бе ше пре оп то ва ре но ста на уче ни ци те (ин терв ју, 
ју ни 2011 г.). Изет Ме џи ти од го во ри де ка при чи ни те за 
бој ко тот беа по ве ќе број ни, но де ка најв ли ја тел на бе ше 
онаа из не се на од ро ди те ли те во од нос на пре оп то ва-
ре ност на уче ни ци те (ин терв ју, ју ни 2011 г.). Тој, ка ко и 
Ис ма ил Де ми ро виќ, об јас ни де ка пред да се от поч не со 
спро ве ду ва ње на од лу ка та, тре ба ло да се ви ди кое е јав-
но то мис ле ње и да се кон сул ти ра ат ро ди те ли те и уче ни-
ци те, т.е. оние кое ди рект но се за сег на ти со проб ле мот 
(ин терв ју, ју ни 2011 г.). 
На пра ша ње то да ли Ал бан ци те се по чув ству ваа ди скри-
ми ни ра ни за тоа што без нив на кон сул та ци ја се од лу чу-
ва ло за пра ша ње со кое ди рект но се за сег на ти и тие, Аб-
ду рах ман Али ти од го во ри де ка ток му тоа е проб ле мот 
и де ка на пра ша ње то тре ба ло да се при ста пи со по ре-
ла кси ран од нос, а не во об лик на на ред ба, до де ка Изет 
Ме џе ти из ја ви де ка ток му еден од проб ле ми те до 2001 
бе ше ма јо ри за ци ја та и де ка нај со од ве тен на чин за при-
стап на проб ле мот е ор га ни зи ра ње јав ни де ба ти (ин-
терв јуа, ју ни 2011 г.).
Во од нос на пра ша ње то за пре оп то ва ре но ста на уче ни-
ци те од нем но зин ски те за ед ни ци за изу чу ва ње на ма-
ке дон ски от ја зик, па ра лел но со мај чи ни от ја зик и анг-
ли ски от ја зик, во пр во од де ле ние, Ми те Сте фа нов ски 
об јас ни де ка про гра ма та за изу чу ва ње на ма ке дон ски от 
ја зик не би прет ста ву ва ла пре оп то ва ре ност за тоа што 
пред ви ду ва ла за поз на ва ње на ја зи кот пре ку игра44, ко-
ја би би ла до бра ос но ва за про дол жу ва ње на изу чу ва-
ње то на ја зи кот во че твр то од де ле ние, на по ме ну вај ќи 
де ка од лу ка та не во ве ла ни што но во за тоа што спо ред 
на став ни от план од 1983 до 1990 го ди на, ма ке дон ски от 
ја зик ве ќе се изу чу вал од I до VIII од де ле ние со 2 ча са 
не дел но, а од 1990 до 1996 го ди на со 3 ча са не дел но (ин-
терв ју, ју ни 2011 г.). Спо ред си те ал бан ски ис пи та ни ци, 
поз на ва ње то на ма ке дон ски от ја зик е пред ност и не-
ми нов на по тре ба за ин те гри ра ње то на се кој гра ѓа нин 
(ин терв јуа, ју ни 2011 г.). Спо ред Ну хи Дер ли шта, изу чу-
ва ње то на ма ке дон ски от ја зик е оп ти мал но да от поч не 
ка ко што пред ви де ле екс пер ти те, т.е. од че твр то од де-
ле ние, об јас ну вај ќи де ка уче ни ци те нај пр вин тре ба да 
се за поз на ат со сво јот мај чин ја зик и да ги сов ла да ат ве-

43 Во периодот од 13 до 24 јуни 2011 г. беа направени повеќе 
интервјуа со релевантни личности на тема изучување на македонски-
от јазик од учениците на немнозинските заедници, кои поединечно 
се наведени во воведот, односно во методолошката рамка како и во 
прилогот на интервјуирани лица, на оваа студија.
44 Програмата била подготвена според наставните програми за 
изучување на странските јазици, преку игра и врз основа на консул-
тации со искуства применети во училиштата во Војводина во Репу-
блика Србија.
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шти ни те за изу чу ва ње на ја зи кот, а по тоа да изу чу ва ат 
но ви ја зи ци (ин терв ју, ју ни 2011 г.).  Тој, на та му, из ја ви 
де ка де се тго диш но то изу чу ва ње на ма ке дон ски от ја зик 
во ос нов но то и сред но то обра зо ва ние е со се ма до вол-
но за не го во поз на ва ње (ин терв ју, ју ни 2011 г.). Во од нос 
на изу чу ва ње то на анг ли ски от ја зик во пр во од де ле ние, 
тој од го во ри де ка сов ла ду ва ње то на анг ли ска та аз бу ка 
е по лес но за ра ди ла тин ско то пис мо и за ра ди прет ход-
ни поз на ва ња на ја зи кот стек на ти пре ку комп ју тер ски 
ра бо ти (ин терв ју, ју ни 2011 г.). Спо ред Изет Ме џе ти, пак, 
за поз на ва ње то на ја зи кот на со гра ѓа ни нот тре ба да от-
поч не уште од пре ду чи лиш на во зраст, ка ко во при ме рот 
на гру па та Мо за ик45 во гра дин ка та „Ро си ца“ во оп шти на 
Ча ир, но се пак се из јас ни де ка изу чу ва ње то на ма ке дон-
ски от ја зик во ос нов но то обра зо ва ние тре ба да от поч не 
од тре то или че твр то од де ле ние, а со анг ли ски от ја зик 
да се про дол жи од пр во, за ра ди не го ва та перс пе ктив-
ност и по тре ба та ко ја се ја ву ва во ра бо та та со комп ју-
те ри (ин терв ју, ју ни 2011 г.). Спо ред Аб ду рах ман Али ти, 
изу чу ва ње то на ма ке дон ски от ја зик тре ба да от поч не 
во вто ро од де ле ние, а на анг ли ски от ја зик во че твр то 
од де ле ние или, пак, два та ја зи ка да се изу чу ва ат па ра-
лел но (ин терв ју, ју ни 2011 г.). Тој бе ше де ци ден во мис-
ле ње то де ка изу чу ва ње то на ја зи ци те не прет ста ву ва 
пре оп то ва ре ност и ка ко при мер го по со чи обра зов ни от 
си стем на учи ли ште то НОВА, ка де на ста ва та се од ви ва 
на анг ли ски ја зик, ка де се изу чу ва и ма ке дон ски от ја-
зик и де ка уче ни ци те Ал бан ци не ма ат проб лем со тоа. 
Ни ко ла Мла де но виќ, Аџер Име тов ска Ја вуз и Ис ма ил 
Де ми ро виќ сме та ат де ка изу чу ва ње то на ма ке дон ски от 
ја зик не прет ста ву ва пре оп то ва ре ност, ту ку пред ност и 
де ка до се га се не ма ја ве но проб лем око лу тоа пра ша ње 
(ин терв јуа, ју ни 2011 г.)46. Спо ред нив, служ бе ни от ја зик 
(ма ке дон ски от) тре ба да има пред ност во изу чу ва ње то 
во од нос на анг ли ски от ја зик. При ова, Аџер Име тов ска-
Ја вуз по со чи и на еден про пуст кој се од не су ва на уки-
ну ва ње то на тур ски от ја зик ка ко из бо рен пред мет.
Ме ѓу дру го то, во кон текст на истра жу ва на та те ма бе ше 
по ста ве но и пра ша ње то во од нос на ста ту сот на ал бан-
ски от ја зик ка ко служ бен ја зик и не го во изу чу ва ње од 
стра на на уче ни ци те од дру ги те за ед ни ци, вклу чу вај ќи 
ја и ма ке дон ска та. На ова пра ша ње Аб ду рах ман Али ти 
да де од го вор де ка ди ле ма та око лу служ бе но ста на ал-
бан ски от ја зик оста ну ва не раз јас не та за тоа што одред-
ба та не е пре циз на и ка ко ре ше ние пред ла га ал бан ски от 
ја зик да се изу чу ва ка ко фа кул та ти вен ја зик од стра на 
на дру ги те, уште од нај ра на во зраст (ин терв ју, ју ни 2011 
г.). Изет Ме џе ти ка ко од го вор го по со чи ве ќе спо ме на ти-
от мо дел Мо за ик, за кој изра зи по зи тив но мис ле ње (ин-
терв ју, ју ни 2011 г.).

Мис ле ња во од нос на Стра те ги ја та за ин те-
гри ра но обра зо ва ние и пре по ра ки за ид ни 
ре ше ни ја  
Во вто ри от дел од ин терв ју а та беа по ста ве ни пра ша ња 
кои се од не су ваа на Стра те ги ја та за ин те гри ра но обра-
зо ва ние и на ид ни те мож ни ре ше ни ја за изу чу ва ње на 
ма ке дон ски от ја зик и дру ги те ја зи ци од нем но зин ски те 
за ед ни ци.

45 Групата Мозаик е модел на двојазично и мултикултурално преду-
чилишно образование, кое предивидува преку игра и активности, де-
цата од 3 до 6 години од македонска и албанска националност да ги 
учат двата јазика. Овој проект е реалзиран од НВО „Потрага по заед-
ничка основа“ од Скопје уште од септември 1998 година, а со финан-
сиска поддршка на Швајцарската агенција на соработка и развој и на 
Шведската меѓународна агенција за развој „Мозаик“.
46 Наставата на српски се спроведува во скопскиот и кумановскиот 
регион. Учениците Бошњаци се образуваат на македонски (Батинци), 
на српски (Љубин) и експериментално на бошњачки јазик (Велес). 
Турскиот јазик е наставен јазик во 36 училишта во 17 општини во Ре-
публика Македонија. Во некои од нив настава се спроведува дури ако 
има и мал број ученици. Единствен проблем е непостоење учебници 
на турски јазик за наставата во средните училишта.

Пр во то пра ша ње се од не су ва ше на тоа кое е мис ле ње-
то за Стра те ги ја та за ин те гри ра но обра зо ва ние и зо што 
иста та на и де на от пор кај ал бан ска та за ед ни ца. Спо ред 
Ну хи Дер ли шта, при чи на та оста ну ва иста од прет ход-
но, т.е. пре оп то ва ре но ста на на ста ва та, до да вај ќи де ка 
е на пра вен про пуст во не ор га ни зи ра ње јав ни де ба ти со 
струч ни лич но сти пред до не су ва ње на иста та (ин терв ју, 
ју ни 2011 г.). И Изет Ме џи ти по со чи на исти от про пуст 
и до да де де ка до бар при мер за за поз на ва ње на ја зи кот 
е про е ктот Мо за ик (ин терв ју, ју ни 2011 г.).  Спо ред Ну-
хи Дер ли шта, Стра те ги ја та не е при фат ли ва од по ве ќе 
при чи ни, и тоа пр во за ра ди ме то дот на по втор но на-
мет ну ва ње на не шта та, без прет ход на кон сул та ци ја или 
вклу чу ва ње јав но мис ле ње пре ку јав ни де ба ти, вто ро, 
за ра ди при чи на на неј зи но евен ту ал но зло у по тре бу ва-
ње во не кои учи ли шта та ка де па ра лел ки те со уче ни ци 
Ал бан ци се по мал ку број ни, по со чу вај ќи ги ка ко при-
мер учи ли шта та во Ли си че и во Ѓор че Пе тров и тре то, 
за ра ди по тре ба од из ме на на со др жи на та на точ ка та 
ко ја го уре ду ва пра ша ње то на на став на та про гра ма. На 
пра ша ње то да ли ед на од при чи ни те е не ма ње ре ци про-
ци тет, ка ко што не кои прет став ни ци из ја ви ја во ме ди у-
ми те, тој од го во ри де ка не се ра бо ти за ре ци про ци тет, 
ту ку за пре оп то ва ре ност, иста та при чи на за ко ја бе ше 
од би е но и ми ни стер ско то ре ше ние (ин терв ју, ју ни 2011 
г.). Сли чен од го вор бе ше да ден и од Изет Ме џи ти, спо-
ред кој сè што е при нуд но е не при фат ли во, де ка тре ба 
да се из нај де ме то дот на до не су ва ње ре ше ни ја и де ка 
за по ста ву ва ње на Ал бан ци те и нив но тре ти ра ње ка ко 
гра ѓа ни од втор ред и во овој слу чај, на мет наа ја ву ва-
ње от пор кон иста та. Во од нос на ре ци про ци те тот, тој 
од го во ри де ка тоа пра ша ње не прет ста ву ва проб лем и 
де ка нај важ но од сè е да се из гу би чув ство то на страв 
(ин терв ју, ју ни 2011 г.). Сли чен од го вор да де и Аб ду рах-
ман Али ти, спо ред кој уште по стои страв и чув ство на 
не ин вол ви ра ност и де ка нај важ но од сè е исто то да се 
от стра ни (ин терв ју, ју ни 2011 г.). Спо ред мис ле ње то на  
Ми те Сте фа нов ски, Стра те ги ја та е до бра, но до де ка не 
вле зе во на став ни от план и про гра ма та, не ма да мо же да 
се при ме ну ва и де ка ка ко та ква по стои ка ко не фор ма-
лен до ку мент, т.е. не ма си ла на спро ве ду ва ње (ин терв ју, 
ју ни 2011 г.).  На мо е то пра ша ње: до кол ку Стра те ги ја та 
се оза ко ни, да ли ро ди те ли те ќе се од лу чат за изу чу ва ње 
на ма ке дон ски от ја зик од пр во од де ле ние, тој од го во ри 
де ка се га за се га не ма ини ци ја ти ва и де ка за имп ле мен-
ти ра ње на иста та тре ба да се на пра ви до бра под го то-
вка со об јас ну ва ње и ин вол ви ра ност во ди ску си ја на 
на став ни ци те и на ро ди те ли те. Ка ко до бар при мер на 
го ре на ве де на та под го то вка го по со чи пи лот-про е ктот 
на нев ла ди на та ор га ни за ци ја Нан сен ди ја лог цен та рот 
од Скоп је, за дво ја зич но ос нов но обра зо ва ние, спро ве-
ден во учи ли ште то „Фридт јоф Нан сен“ во оп шти на Је-
гу нов це47. На исто то пра ша ње, Са ше Стој ков ски нај пр-
вин об јас ни де ка Стра те ги ја та трг ну ва од мо де лот на 
дво ја зич но обра зо ва ние, имп ле мен ти ран во оп шти на 
Је гу нов це, а де ка при чи ни те за неј зи но не при фа ќа ње 
се пр во, по сто е ње не ко ор ди ни ра ност на по ли тич ко ни-
во (и за да би де при фа те на, тре ба да се кон сул ти ра ат 
си те по ли тич ки стра ни) и вто ро, не при фа ќа ње на точ ка-
та што го уре ду ва пра ша ње то за изу чу ва ње на ма ке дон-
ски от ја зик, за ко ја Нан сен ди ја лог цен та рот по ну дил 
су ге стии во на црт-вер зи ја та, но исти те не би ле при фа-
те ни  (ин терв ју, ју ни 2011 г.). Име но, тие пред ла га ле во 
Стра те ги ја та да се вмет не исти от мо дел на ин те гри ра ни 
дво ја зич ни актив но сти, а изу чу ва ње то на ма ке дон ски от 
ја зик да от поч не од че твр то од де ле ние. Тој по со чи де ка 

47 Според моделот за двојазично интегрирано образование на Нан-
сен во ова училиште наставата се изведува на мајчин јазик на секоја 
заедница, т.е. македонски и албански, додека активностите за инте-
грирано образование се организирани во секции во кои двата јазика 
се еднакво застапени. Модел на Нансен за двојазично интегрирано 
образование.
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нив ни от про ект48 до нел со лид ни ре зул та ти, зе мај ќи го 
ка ко при мер ба ра ње то на са ми те уче ни ци Ма ке дон ци 
во Жил че за во ве ду ва ње ка би нет по ал бан ски ја зик и на 
уче ни ци те Ал бан ци од учи ли ште то во Шем ше во за во-
ве ду ва ње ка би нет по ма ке дон ски ја зик. Во овој кон текст 
ги спо ме на и ре зул та ти те од ева у ла ци ја та за поз на ва ње 
на не мај чи ни от ја зик, кои по ка жаа де ка уче ни ци те Ал-
бан ци до бро го поз на ва ат ја зи кот ве ќе во тре то од де ле-
ние, до де ка ма ке дон ски те се мал ку пос ла би во поз на ва-
ње то на ал бан ски от ја зик. (ин терв ју, ју ни 2011 г.).
Во од нос на ид ни те ре ше ни ја за изу чу ва ње на ма ке дон-
ски от ја зик од нај ра на та во зраст и во од нос на изу чу ва-
ње на ја зи ци те на нем но зин ски те за ед ни ци беа по ста ве-
ни пра ша ња та да ли про е ктот за ин те гри ра но дво ја зич-
но обра зо ва ние, имп ле мен ти ран во учи ли ште то во Је гу-
нов це би би ло при фат ли во то ре ше ние и да ли ја зи кот на 
дру ги те нем но зин ски за ед ни ци тре ба да има ста тус на 
об ли га то рен пред мет во учи ли шта та ка де мно зин ско то 
на се ле ние при па ѓа на ед на од нем но зин ски те за ед ни ци 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.
Спо ред Ми те Сте фа нов ски, во учи ли шта та во ло кал на та 
еди ни ца ка де мно зин ско то на се ле ние при па ѓа на ед на 
од нем но зин ски те за ед ни ци, ја зи кот на таа за ед ни ца не 
тре ба да би де во ве ден ка ко об ли га то рен, ту ку ка ко из бо-
рен пред мет или во об лик на до пол ни тел ни ча со ви, на 
не на мет лив на чин, кој спо ред не го е по при фат лив (ин-
терв ју, ју ни 2011 г.). Ка ко при мер го да де изу чу ва ње то на 
ал бан ски от ја зик ка ко из бо рен пред мет, кој бе ше во ве-
ден во на став ни от план, врз ос но ва на прет ход но спро-
ве де на ан ке та со уче ни ци те од дру ги те за ед ни ци во Те-
то во. Во овој кон текст наг ла си де ка до кол ку се под го тви 
те ре нот и ре ла кси ра но се пла си ра ат по ну ди те, исти те 
би до не ле по до бар ре зул тат, истак ну вај ќи де ка 60 % до 
70 % од уче ниц те Ма ке дон ци во те тов ски те учи ли шта го 
из би ра ат ал бан ски от ја зик ка ко из бо рен во ше сто од де-
ле ние, кој спо ред на став ни от план ако се из бе ре во ше-
сто се изу чу ва кон се ку тив но до де вет то од де ле ние (ин-
терв ју, ју ни 2011 г.). На слич ни ре зул та ти по со чи и Ну хи 
Дер ли шта кој ре че де ка по ба ру ва ње на на ста вен ка дар, 
за изу чу ва ње на ал бан ски от ја зик, има ло и од две учи-
ли шта од оп шти на цен тар, ме ѓу кое и „Пе ста ло ци“, ка де 
мно зин ски от број уче ни ци се Ма ке дон ци (ин терв ју, ју-
ни 2011 г.). Во овој кон текст из ја ви де ка во обра зо ва ни е-
то не тре ба да се ме ша по ли ти ка та за тоа што тоа би има-
ло не га ти вен ефект. Иде ја та за из бор за изу чу ва ње на 
ја зи кот, спо ред не го, е иде ал на и де ка ал бан ски от ја зик 
ста ну ва ве ќе по тре ба, би ло за по до бра ко му ни ка ци ја во 
мул ти ет нич ки те сре ди ни, би ло за ко му ни ка ци ја со зем-
ји те од со седс тво то, Ко со во и Ал ба ни ја (ин терв ју, ју ни 
2011 г.). Во од нос на исто то пра ша ње, Аб ду рах ман Али ти 
од го во ри де ка изу чу ва ње то на ал бан ски от ја зик мо же 
да се во ве де ка ко фа кул та ти вен пред мет во учи ли шта-
та во ло кал ни те еди ни ци ка де ал бан ско то на се ле ние е 
мно зинс тво и за при фа ќа ње на таа одред ба тре ба да се 
под го тват ро ди те ли те, по со чу вај ќи ги ка ко при мер ре-
зул та ти те од дво ја зич но то ос нов но обра зо ва ние во оп-
шти на Је гу нов це (ин терв ју, ју ни 2011 г.). Изет Ме џе ти по 
ова пра ша ње ка ко ре ше ние уште ед наш го по со чи при-
ме рот на про е ктот Мо за ик, кој тре ба да се про мо ви ра 
и во дру ги гра дин ки, ка ко и во по ви со ки те сте пе ни на 
обра зо ва ние, наг ла су вај ќи ја не за кон ска та об вр ска на 
про мо ци ја та (ин терв ју, ју ни 2011 г.). Аџер Име тов ска-Ја-
вуз наг ла си де ка не се сог ла су ва со во ве ду ва ње на об ли-
га тор но ста за изу чу ва ње на дру ги те ја зи ци, об јас ну вај-
ќи де ка по важ на е жел ба та и ре ла кси ра но то пла си ра ње 
за изу чу ва ње на ја зи ци те (ин терв ју, ју ни 2011 г.).

48 Проектот беше спроведен преку стекнување доверба кај претсе-
дателите на месните заедници, наставниците и родителите и преку 
дијалог и семинари и детално објаснување на истиот.

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

Зак лу чо ци
По стои устав на и за кон ска рам ка за изу чу ва ње 
на ма ке дон ски от ја зик
Спо ред Уста вот и За ко нот за ос нов но обра зо ва ние, изу-
чу ва ње то на ма ке дон ски от ја зик е за дол жи тел но, но 
за кон ска та ре гу ла ти ва не одре ду ва точ но во кое од де-
ле ние тре ба да от поч не изу чу ва ње то на ја зи кот, ту ку са-
мо де ка на ста ва та по ма ке дон ски ја зик за уче ни ци те од 
нем но зин ски те за ед ни ци во IV од де ле ние не ја спро ве-
ду ва од де лен ски на став ник.
При чи ни за бој ко тот на на ста ва та и от по рот кај 
Ал бан ци те
Ал бан ска та за ед ни ца ка ко при чи ни за бој ко тот ги на ве-
ду ва пре оп то ва ре но ста на на ста ва та и ди скри ми ни ра-
но ста на уче ни ци те Ал бан ци во од нос на уче ни ци те Ма-
ке дон ци (по го лем број ја зи ци кои тре ба да се учат), ка ко 
и ди скри ми ни ра но ста во од нос на до не су ва ње на од лу-
ка та со ко ја ди рект но е за сег на та ал бан ска та за ед ни ца. 
Овие при чи ни, ка ко и пра ша ње то за ре ци про ци те тот, 
беа на ве де ни и во од нос на от по рот кон Стра те ги ја та за 
ин те гри ра но обра зо ва ние, ко ја, спо ред ис пи та ни ци те 
Ал бан ци, тре ба ла да би де до не се на врз ос но ва на кон-
сул та ции со оние кои ди рект но ќе би дат вклу че ни во 
неј зи но то спро ве ду ва ње и врз ос но ва на мис ле ња до би-
е ни од прет ход но ор га ни зи ра ни јав ни де ба ти. 
Под др шка на изу чу ва ње то на ма ке дон ски от ја-
зик
Истра жу ва ње то по ка жа де ка за дол жи тел но ста на изу-
чу ва ње то на ја зи кот по драз би ра де ка исти от тре ба да се 
изу чу ва во те кот на це ло то обра зо ва ние.
Ис пи та ни ци те Ма ке дон ци и при пад ни ци те на дру ги те 
нем но зин ски за ед ни ци сме та ат  пре оп то ва ре но ста на 
на ста ва та не прет ста ву ва проб лем, за тоа што оп ти мал-
на во зраст за изу чу ва ње ја зи ци е нај ра на та во зраст и 
де ка глав на та при чи на за бој ко тот на на ста ва та е не под-
го тве но ста на те ре нот.
Ал бан ци те се сог ла си ја де ка поз на ва ње то на ма ке дон-
ски от ја зик е не ми нов на по тре ба и со не го во то за поз-
на ва ње тре ба да се от поч не уште во пре ду чи лиш на во-
зраст, до де ка не го во то изу чу ва ње не тре ба да оди па ра-
лел но со изу чу ва ње то на мај чи ни от ја зик, ту ку тре ба да 
от поч не во по гор ни те од де ле ни ја.
Си те ис пи та ни ци се сог ла си ја де ка изу чу ва ње то на ја зи-
ци те тре ба да по тек не са мо и ни ци ја тив но од по тре ба та 
на сре ди на та, а не да се на мет ну ва. Ка ко до бри при ме-
ри за тоа беа на ве де ни про е ктот Мо за ик за дво ја зич но 
и мул ти кул ту рал но пре ду чи лиш но обра зо ва ние и мо де-
лот на Нан сен за дво ја зич но ин те гри ра но обра зо ва ние. 
Анг ли ски от пред ма ке дон ски от?
Во од нос на при о ри те тот на изу чу ва ње на служ бе ни от 
ја зик пред анг ли ски от, ис пи та ни ци те Ма ке дон ци и при-
пад ни ци те на нем но зин ски те за ед ни ци беа де цид ни во 
тоа де ка изу чу ва ње то на ма ке дон ски от ја зик тре ба да 
има пред ност. Ско ро си те прет став ни ци на ал бан ска та 
за ед ни ца, пак, од го во ри ја де ка изу чу ва ње то на анг ли-
ски от ја зик не прет ста ву ва пре оп то ва ре ност, за тоа што 
де ца та пре ку ра бо та та со комп ју те ри ве ќе го поз на ва ат 
исти от.

Пре по ра ки
Ши рок кон сул та ти вен про цес за зна чај ни од лу-
ки
Де ка од лу ки те по вр за ни со обра зо ва ни е то тре ба се ко-
гаш да трг ну ва ат од пе да го шки от ас пект и исти те да не-
ма ат по ли тич ка по за ди на, де ка пред да се до не се ка ква 
би ло од лу ка во оваа сфе ра, тре ба нај пр вин да се ис пи та 
јав но то мис ле ње на за сег на ти те стра ни, а по тоа и струч-
но то мис ле ње на екс пер ти те.
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По јас ну ва ње на изу чу ва ње то на ја зи ци те ка ко 
пред ност,  а не ка ко об ли га тор ност
Пре ку не фор ма лен на чин тре ба да се об јас ни важ но ста 
на зна е ње то на служ бе ни от ја зик за ин те гри ра ње во оп-
штес тво то и, исто та ка, по тре ба та во мул ти кул ту рал на-
та сре ди на, од поз на ва ње на ја зи кот на дру ги от. Ако се 
из бе ре ва ков при стап, би мо же ло да се оче ку ва де ка изу-
чу ва ње то на ма ке дон ски от ја зик, па ду ри и на ја зи ци те 
на дру ги те за ед ни ци, а пред сè на ал бан ски от, би би ло 
до бро вол но при фа те но и без по сто е ње им пе ра тив на ре-
гу ла ти ва на об ли га тор ност.

БИБЛИОГРАФИЈА
ТВ Ал фа (2010), Изу чу ва ње на ма ке дон ски от ја зик, 

пре оп то ва ре ност или не?, ТВ Ал фа, 14 фе вру а ри (ин тер-
нет) Скоп је, ТВ Ал фа. Адре са: http://vesti.alfa.mk/default.
aspx?mid=36&eventid=18320 (По се те на во: ју ни 2011)

Ал сат, (2010), ДПА ја об ви ни ДУИ за уче ње то на ма ке-
дон ски во пр во од де ле ние, Ал сат, 16 ја ну а ри. (ин тер нет) 
Скоп је, Ал сат. Адре са: http://daily.mk/Alsat/dpa-ja-obvini-dui-
za-uchenjeto-makedonski-vo-prvo-oddelenie/93479. (По се те на 
во: ју ни 2011)

Вре не зи Н. (2010) Изу чу ва ње на ма ке дон ски от ја зик, 
пре оп то ва ре ност или не?, А1 ТВ, 14 фе вру а ри.  (ин тер-
нет) Скоп је, А1. Адре са: http://www.a1.com.mk/vesti/default.
aspx?VestID=119875. (По се те на во: ју ни 2011)

За фи ров ски Е., По пов ска  A. (2010) ОБСЕ пред две го ди ни 
пре по ра ча ло изу чу ва ње на ма ке дон ски от ја зик, Но ва Ма ке-
до ни ја, бр. 21896, 29 ја ну а ри. (ин тер нет), Скоп је, Но ва Ма ке до-
ни ја. Адре са: http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.as
p?vest=129101050292&id=9&setIzdanie=21896. (По се те на во: ју ни 
2011)

За кон за ос нов но то обра зо ва ние 2008. Скоп је, Со бра ние 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја

Јо ва нов ски З. (2010) Остра де ба та око лу ма ке дон ски от за 
Ал бан чи ња та, А1 ТВ,  18 фе вру а ри. (ин тер нет) Скоп је, А1 ТВ. 
Адре са: http://www.a1.com.mk/vesti/default.aspx?VestID=120068. 
(По се те на во: ју ни 2011)

Кан це ла ри ја на УНИЦЕФ (2009) Сту ди ја за мул ти кул ту ра-
лиз мот и ме ѓу ет нич ки те од но си во обра зо ва ни е то, Сту ди ја 
на слу чај, (ин тер нет). Скоп је, Кан це ла ри ја на УНИЦЕФ. Адре-
са: http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/New_MKVersionsm2(3).
pdf (По се те на во: ју ни 2011)

Ми ни стерс тво за обра зо ва ние и на у ка (2009) Ре ше ние за 
из ме ни и до пол ну ва ње на На став ни от план за вос пит но-
обра зов на та деј ност на де ве тго диш но ос нов но учи ли ште, 
бр. 07-6323/1, 27 август. Скоп је, МОН.

Ми ни стерс тво за обра зо ва ние и на у ка на Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја (2010) Че ко ри кон ин те гри ра но обра зо ва ние во 
обра зов ни от си стем на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, октом ври. 
(ин тер нет). Скоп је, МОН. Адре са: http://www.mofk.gov.mk/
images/stories/dokumenti/integrirano_obrazovanie/policy_
paper_adopted_mk.pdf. (По се те на во: ју ни 2011)

Nansen Dialogue Center (2008) Мо дел Нан сен за дво ја-
зич но ин те гри ра но обра зо ва ние. (ин тер нет). Скоп је, НЦД. 
Адре са: http://www.nansen-dialogue.net/ndcskopje/index.
php?option=com_content&view=article&id=592&lang=mk. (По се-
те на во: ју ни 2011)

OSCE Office of the High Commissioner on National Minorities 
(2008) Recommendations of promoting integration through 
Education, 25 ја ну а ри.

По пов ска А. (2010) Во ал бан ски те рас по ре ди на ча со ви не-
ма пред мет ал бан ски ја зик, Но ва Ма ке до ни ја, бр. 21889, 21 
ја ну а ри. (ин тер нет) Скоп је, Но ва Ма ке до ни ја. Адре са: http://
www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=121101019318
&id=9&setIzdanie=21889. (По се те на во: ју ни 2011)

Служ бен вес ник на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја (2008) Служ бен 
вес ник на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја бр. 103, 19 август. Скоп је 
СВРМ.

Служ бен вес ник на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја (2010) Служ-
бен вес ник на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, бр. 98, 21 ју ли. Скоп је 
СВРМ.

Сто јан чев ска В. (2010) Пр ва чи ња та Ал бан ци ја бој ко ти раа 
на ста ва та, праз ни клу пи на ча сот по ма ке дон ски, Вре ме, бр. 
1874, 21 ја ну а ри. (ин тер нет) Скоп је, Вре ме.  Адре са:http://www.
vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=5&tabid=1&Edition
ID=1920&ArticleID=131654. (По се те на во: ју ни 2011)

Сто јан чов S. (2010) Изу чу ва ње то на ма ке дон ски от ја-
зик нес пор но, 20 ја ну а ри, http://www.makdenes.org/content/
article/1934473.html. (По се те на во: ју ни 2011)

То ев ски С. (2010) Бој ко тот поч ну ва?, Дој че ве ле, 20 ја ну а ри. 
(ин тер нет) Скоп је, Дој че ве ле. Адре са: http://www.dw-world.de/
dw/article/0, 5148611,00.html. (По се те на во: ју ни 2011)

То ев ски С. (2010) Ал бан чи ња та ќе учат ма ке дон ски, ако 
и Ма ке дон чи ња та учат ал бан ски? Дој че ве ле 31 октом ври. 
(ин тер нет) Скоп је, Дој че Ве ле. Адре са: http://www.dw-world.de/
dw/article/0,,6161547,00. (По се те на во: ју ни 2011)

Трај ков ска М. (2010) Ма ке дон ски от ста на гла вен проб лем, 
Днев ник, бр. 40332, 12 ја ну а ри. (ин тер нет) Скоп је, Днев ник. 
Адре са: http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?itemID=9FB5
9BED2A6A074DB583527BF3E8CED3&arc=1 (По се те на во: ју ни 
2011)

Устав на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 1991, Скоп је, Со бра ние на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја

Уста вен суд на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, (2010) Ре ше ние 
У. број 70/2010_0_0, 02 ју ни. (ин тер нет), Скоп је, УСРМ. 
Адре са: ttp://www.ustavensud.mk/domino/WEBSUD.nsf/
ffc0feee91d7bd9ac1256d280038c474/cd46  4d2b83faaf68c12577620
036d926?OpenDocument (По се те на во: ју ни 2011)

Уста вен суд на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, (2010) Ре ше ние 
У. број 284/2009_0_од 14 ју ли. (ин тер нет), Скоп је, УСРМ. 
Адре са:.http://www.ustavensud.mk/domino/WEBSUD.nsf/
ffc0feee91d7bd9ac1256d280038c474/cd46  4d2b83faaf68c12577620
036d926?OpenDocument (По се те на во: ју ни 2011)

Шпиц (2010) Ма ке дон ски ќе учи кој од ко га са ка, Шпиц, 8 
октом ври, (ин тер нет) Скоп је, Шпиц. Адре са: http://www.time.
mk/read/34c1b93076/8e46d1b1f1/index.html (По се те на во: ју ни 
2011)

Ин терв јуа
Ми те Сте фа нов ски, 2011 (со вет ник по ма ке дон ски ја зик од 

Би ро то за раз вој на обра зо ва ни е то во Те то во), Изу чу ва ње на 
ма ке дон ски от ја зик од уче ни ци те на нем но зин ски те за ед ни-
ци. Ин терв ју то е на пра ве но од Јор дан ка Га ле ва [ли це в ли це], 
Те то во, 13.6.2011

Ну хи Дер ли шта, 2011 (пре тсе да тел на Со ју зот на на став ни-
ци те Ал бан ци и член на На ци о нал на та ко ми си ја за уче ни ци), 
Изу чу ва ње на ма ке дон ски от ја зик од уче ни ци те на нем но зин-
ски те за ед ни ци. Ин терв ју то е на пра ве но од Јор дан ка Га ле ва 
[ли це в ли це], Скоп је, 20.6.2011

Са шо Стој ков ски, из вр шен ди ре ктор на НДЦ, 2011, Изу чу-
ва ње на ма ке дон ски от ја зик од уче ни ци те на нем но зин ски те 
за ед ни ци. Ин терв ју то е на пра ве но од Јор дан ка Га ле ва [ли це в 
ли це], Скоп је, 20.6.2011

Изет Ме џе ти, 2011 (гра до на чал ник на оп шти на Ча ир), Изу-
чу ва ње на ма ке дон ски от ја зик од уче ни ци те на нем но зин ски-
те за ед ни ци. Ин терв ју то е на пра ве но од Јор дан ка Га ле ва [ли-
це в ли це], Скоп је, 24.6.2011

Аб ду рах ман Али ти, 2011 (член и по ра не шен ли дер на Пар ти-
ја та за де мо крат ски прос пе ри тет во Ма ке до ни ја), Изу чу ва ње 
на ма ке дон ски от ја зик од уче ни ци те на нем но зин ски те за ед-
ни ци. Ин терв ју то е на пра ве но од Јор дан ка Га ле ва [ли це в ли-
це], Же ли но, 13.6.2011

Ис ма ил Де ми ро виќ, 2011 (од го во рен на Упра ва та за раз вој и 
уна пре ду ва ње на обра зо ва ни е то на ја зи ци те и при пад ни ци те 
на за ед ни ци те и  пре став ник за бош њач ка та за ед ни ца), Изу чу-
ва ње на ма ке дон ски от ја зик од уче ни ци те на нем но зин ски те 
за ед ни ци. Ин терв ју то е на пра ве но од Јор дан ка Га ле ва [ли це в 
ли це], Скоп је, 17.6.2011

Аџет Име тов ска-Ја вуз, 2011 (за ме ник на Упра ва та за раз вој 
и уна пре ду ва ње на обра зо ва ни е то на ја зи ци те и при пад ни ци-
те на за ед ни ци те и пре став ник на тур ска та за ед ни ца), Изу чу-
ва ње на ма ке дон ски от ја зик од уче ни ци те на нем но зин ски те 
за ед ни ци, Ин терв ју то е на пра ве но од Јор дан ка Га ле ва [ли це в 
ли це], Скоп је, 17.6.2011

Ни ко ла Мла де но виќ 2011 (прет став ник за срп ска та за ед ни-
ца Упра ва та за раз вој и уна пре ду ва ње на обра зо ва ни е то на 
ја зи ци те и при пад ни ци те на за ед ни ци те), Изу чу ва ње на ма ке-
дон ски от ја зик од уче ни ци те на нем но зин ски те за ед ни ци. Ин-
терв ју то е на пра ве но од Јор дан ка Га ле ва [ли це в ли це], Скоп је, 
17.6.2011



25

Мар јан Мла де нов ски
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Marjan Mlladenovski, Marrëveshja kornizë, distanca etnike dhe multikulturalizmi: Fokus në Komunën e Kumanovës
Marjan Mladenovski, The Framework Agreement, Ethnic Distance and Multiculturalism: Focus on the Municiapality 
of Kumanovo

РЕЗИМЕ 
Со одред би те од Охрид ски от рам ко вен до го вор Ма ке до ни ја се про мо ви ра ка ко мул ти ет нич ка и мул ти кул тур на др жа ва, а во 
пра кти ка се слу чу ва ше ет нич ка фраг мен та ци ја и по де ле ност во си те сфе ри од оп штес тве ни от жи вот. Пред ме тот на истра жу-
ва ње то бе ше на со чен кон утвр ду ва ње то на ни во то и тен ден ци и те на (не)до вер ба та ме ѓу ет нич ки те за ед ни ци во ма ке дон ско то 
оп штес тво, имп ли ци ра на од ОРД. 
Илу стра ци ја на си ту а ци ја та на ме ѓу ет нич ки план е на пра ве на пре ку пер цеп ци ја та на со стој би те во Оп шти на Ку ма но во. Цен-
трал на ме то до ло шка тех ни ка за утвр ду ва ње на по ја ва та бе ше ан ке ти ра ње то на три гру пи гра ѓа ни од раз лич на ет нич ка при пад-
ност: Ма ке дон ци, Ал бан ци и при пад ни ци на по ма ли те за ед ни ци. 
Мо же да се зак лу чи де ка по стои по де ле но мис ле ње за ОРД и уло га та на ССРД е не јас на. По стои огра ни че но поз на ва ње на дру-
ги от. По стои ин те рак ци ја та ме ѓу лу ѓе то во мул ти ет нич ки те сре ди ни по стои, но нај че сто е огра ни че на. Нај ма ла ет нич ка ди стан-
ца по стои во сфе ра та на про фе си о нал ни от и де лов ни от жи вот, а нај го лем от пор кон ет нич ки ме ша ни те бра ко ви. Има раз лич на 
под др шка на ин те гра ци ја та нас про ти се гре га ци ја та. По стои по тре ба од пре мин од ко ле ктив ни те пра ва кон за ед нич ка гра ѓан-
ска свест и не оп ход но е фор ми ра ње ма ке дон ски гра ѓан ски иден ти тет. Исти от тре ба да би де кре и ран од по ве ќе ин сти ту ции, но 
пред вод ник на про це сот мо ра да би де по ли тич ка та ели та, ко ја има об вр ска да из гра ди кон сен зус око лу др жав ни те ин те ре си. 
По треб на е по го ле ма актив ност на ССРД за об јас ну ва ње на ОРД, над ми ну ва ње на се гре га ци ја та во обра зо ва ни е то и по треб ни 
се мул ти кул тур ни по ли тич ки пар тии. 

PëRMBLEDhJE
Me dispozitat e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, Maqedonia 
promovohet si një shtet shumetnik dhe shumë-kulturor, ndërsa 
në praktikë ndodhi fragmentimi etnik dhe ndarja në të gjitha 
sferat e jetës shoqërore. Subjekti i hulumtimit kishte për qëllim 
përcaktimin e nivelit dhe tendencave të (mos) besimit ndërmjet 
komuniteteve etnike në shoqërinë e Maqedonisë, nën implikimin 
e MKO-së.
Ilustrimi i situatës në planin ndëretnike është bërë nëpërmjet 
perceptimit të gjendjes në Komunën e Kumanovës. Teknika 
qendrore metodologjike për përcaktimin e dukurisë ishte anketimi 
i tri grupeve të qytetarëve nga përkatësi të ndryshme etnike: 
maqedonas, shqiptarë dhe pjesëtarë të bashkësive më të vogla.
Mund të konkludohet se ekziston mendimi i ndarë për MKO-në 
dhe se roli i SZMO-së nuk është i qartë, njohurit nga të tjerët, në 
mes njerëzve në mjediset shumetnike ekzistojnë, por zakonisht 
janë të kufizuara. Distanca më e vogël etnike ekziston në fushën 
e jetës profesionale dhe të biznesit, ndërsa rezistenca më e madhe 
- ndaj martesave të përziera etnikisht. Ka mbështetje të ndryshme 
për integrimin kundrejt segregacionit. Ekziston nevoja për kalim 
nga të drejtat kolektive drejt vetëdijes qytetare të përbashkët dhe 
është i nevojshëm krijimi i identitetit qytetar maqedonas. I njëjti 
duhet të krijohet nga institucione të shumta, por prijës i procesit 
duhet të jetë elita politike, që ka për detyrë të ndërtojë konsensus 
rreth interesave kombëtare. Nevojitet një aktivitet më i madh i 
SZMO-së për shpjegimin e MKO-së, tejkalimin e segregacionit në 
arsim dhe nevojiten parti shumë-kulturore politike.

SUMMARy
The Ohrid Framework Agreement regulations promoted 
Macedonia as a multiethnic and multicultural state, while in the 
practice there has been ethnic fragmentation and division in all 
areas of the social life. The subject of the research was directed 
to determining the level and tendencies of (lack of) confidence 
between the ethnic communities in the Macedonian society, 
implied by OFA.
An illustration of the situation at interethnic area has been made 
by a perception of the situation in the municipality of Kumanovo. 
The central methodological technique to determine the occurrence 
was the survey of three groups of citizens with various ethnic 
affiliation: Macedonians, Albanians and smaller communities 
representatives.
It can be concluded that there are divided opinions on OFA and 
the role of SIOFA is unclear. There is a limited knowledge of the 
other. There is an interaction among the people in the multiethnic 
areas, but it is quite limited. The smallest ethnic distance is in the 
area of professional and business life, and the biggest resistance 
it towards the ethnically mixed marriages. There is different 
support to integration as opposed to segregation. There is a need 
to move from the collective rights to common civil awareness and 
it is necessary to create a Macedonian civil identity. It should be 
created by a number of institutions, but the leader of the process 
has to be the political elite, which has the obligation to build a 
consensus around the state interests. Bigger activity of SIOFA is 
needed to explain OFA, overcome the segregation in education 
and multicultural political parties are needed.

ВОВЕД

20 год. кон ти ну и ра на ет нич ка сег мен та ци ја 
на ма ке дон ско то оп штес тво
По прог ла су ва ње то на не за вис но ста, РМ бе ше ис пра ве-
на пред им пе ра ти вот на одр жу ва ње ре ла кси ра ни ме ѓу-
ет нич ки од но си, ка ко не оп хо ден пре дус лов за влез на 
др жа ва та во евро ат лант ски те стру кту ри.
За тоа, пер и о дот по оса мо сто ју ва ње то, од нос но пер и-
о дот на из град ба та на но ви от по ли тич ки и еко ном ски 
си стем на РМ, до не се мо ди фи ка ции и ре де фи ни ра ње и 
во од но си те по ме ѓу мно зин ска та и мал цин ски те гру пи. 
При ана ли за на ре гу ла ци ја та на ме ѓу ет нич ки те ре ла-
ции мо ра да се на пра ви ди стинк ци ја по ме ѓу пер и о дот 
од оса мо сто ју ва ње то до 2001 год. и до не су ва ње то на 
ОРД и пер и о дот по тоа, од нос но вре ме то на „по страм-
ков на Ма ке до ни ја“. 

Име но, Уста вот на РМ од 1991 год., по а ѓај ќи од со вре ме-
ни те фун да мен тал ни вред но сти и сле деј ќи ги за пад ни-
те ли бе рал ни кон цеп ции, се оби де да го по ми ри су ди рот 
по ме ѓу ин ди ви ду а лиз мот и ко ле кти виз мот (Јан ку лов-
ски во Мил чин и др. 2006, 162). На тој на чин бе ше пре-
зен ти ран кон цеп тот (ма ке дон ска) на ци ја - (ма ке дон ска) 
др жа ва, во рам ки те на ко ја мал цинс тва та имаа ед на ков 
гра ѓан ски ста тус и за шти та на кул тур ни от, ет нич ки от и 
вер ски от иден ти тет. 
Иа ко Уста вот на РМ им га ран ти ра ше пра ва и сло бо ди на 
си те гра ѓа ни, ка ко и за шти та на на ци о нал ни те мал цинс-
тва, пер и о дот кој сле ду ва ше бе ше од бе ле жан со по сто ја-
ни ет нич ки кон фрон та ции на ре ла ци ја ма ке дон ско мно-
зинс тво - ал бан ско мал цинс тво. Иа ко Ал бан ци те сме таа 
де ка се „гра ѓа ни од втор ред“, се пак исти те, ко ри стеј ќи 
ги сво и те устав ни и по ли тич ки мож но сти, оди граа зна-
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чај на уло га во на ци о нал на та по ли ти ка (Ortakovski at 
Bašić at all. 2002,197)
ОРД бе ше пот пи шан на 13.08.2001 год. во мо мент ко-
га Ма ке до ни ја бе ше на ра бот на безд на та, од нос но во 
вре ме на во ен су дир по ме ѓу ма ке дон ски те во о ру же ни 
си ли и ал бан ски те ек стре ми сти. Ре ше ни ја та со др жа ни 
во овој до ку мент ге не ри раа огром ни про ме ни во прав-
но-по ли тич ки от по ре док на др жа ва та, осо бе но во де лот 
на мал цин ски те пра ша ња, но и во ста во ви те и од не су ва-
ње то на гра ѓа ни те (Си мов ска во Мил чин и др. 2006, 29). 
Име но, беа до не се ни ни за устав ни про ме ни и за кон ски 
ре ше ни ја, се зго ле ми за ста пе но ста на ет нич ки те за ед ни-
ци во ад ми ни стра ци ја та, но на пла нот на гра де ње на на-
ру ше на та ме ѓу ет нич ка та до вер ба отсус тву ваа ефе кти. 
Иа ко со одред би те од ОРД на го ле ми вра ти Ма ке до ни ја 
се про мо ви ра ка ко мул ти ет нич ка и мул ту кул тур на др-
жа ва, во пра кти ка се слу чу ва ше ет нич ка фраг мен та ци-
ја и по де ле ност во си те сфе ри од оп штес тве ни от жи вот 
(ЕКРИ 2005, 29-30). 
По ве ќе ре ле вант ни сту дии но ти раа(т) ет нич ки пре дра-
су ди и ме ѓу ет нич ка по де ле ност во др жа ва та. На при-
мер, ед на ана ли за од 2003 год. на ве сти де ка по тре би те 
за сопс твен иден ти тет, си гур ност и за ед ниш тво сè по ве-
ќе се ре а ли зи ра ат во рам ки те на сопс тве на та ет нич ка та 
гру па, а сè по мал ку во од нос на гло бал ни от оп штес твен 
ам би ент (Пе тков ска во До дов ски 2003, 92). 
По но ви те истра жу ва ња за бе ле жу ва ат де ка ин те рак ци-
ја та ме ѓу лу ѓе то од раз лич на ет нич ка при пад ност во 
мул ти ет нич ки те сре ди ни, иа ко не из беж на, во нај го лем 
број слу чаи е фор мал на. Та ка, истра жу ва ње то на ЗГ „За-
ед нич ки вред но сти“ утвр ди де ка по 2001 го ди на ко му-
ни ка ци ја та ме ѓу лу ѓе то од раз лич на ет нич ка при пад-
ност е ре ду ци ра на, а од но си те - вло ше ни. По стои јас на 
тен ден ци ја при чи ни те за ме ѓу ет нич ки те проб ле ми да 
се при пи шат на ет нич ки „дру ги от“ (Ке ниг и др. 2007, 
4). Осо бе но за гри жу вач ки по да ток е де ка кај мла ди те 
од си те на ци о нал но сти се при сут ни ет нич ки сте ре о ти-
пи (са мо 6,7 % не ма ат не га тив ни чув ства кон дру ги те) 
со нај го ле ма по ла ри за ци ја на ре ла ци ја Ма ке дон ци - Ал-
бан ци (OSCE 2010, 12).
Сè уште, де ка да по ОРД, ме ѓу ет нич ки те од но си оста ну-
ва ат сил на инс пи ра ци ја за по ли ти ча ри те, кои ток му од 
нив го цр пат ле ги ти ми те тот „кај сво и те“. Тоа бе ше осо-
бе но вид ли во во те кот на пос лед ни ве две-три го ди ни 
во РМ, ко га по ли ти за ци ја та на кул тур но-ре ли ги ски те 
пра ша ња по втор но бе ше во фо ку сот на ин те ре си ра ње 
на гра ѓанс тво то. Име но, ни за на ста ни кре наа сил на ме-
ѓу ет нич ка тен зи ја (осо бе но из го тву ва ње то на Ма ке дон-
ска та ен цик ло пе ди ја), со што се уви де де ка ме ѓу ет нич-
ки те од но си во др жа ва та сè уште се кре вки, осо бе но ме-
ѓу ма ке дон ска та и ал бан ска та ет нич ка за ед ни ца (ЕКРИ 
2010, 30-33).

Ме то до ло шки при стап
Пред ме тот на истра жу ва ње то е на со чен кон утвр ду ва-
ње то на ни во то и тен ден ци и те на (не)до вер ба та ме ѓу 
ет нич ки те за ед ни ци во ма ке дон ско то оп штес тво, имп-
ли ци ра на од ОРД. При тоа, ге не рал на та хи по те за трг ну-
ва од про це на та де ка не по стои по до бру ва ње на ме ѓу ет-
нич ки те ре ла ции во Ма ке до ни ја по Рам ков ни от до го вор 
и во е ни от конф ликт во 2001 год. Ду ри се чи ни де ка ме-
ѓу ет нич ка та ко му ни ка ци ја е на ма ле на, а ме ѓу ет нич ка та 
до вер ба -вло ше на. От ту ка, при мар на цел на истра жу-
вач ки от про ект е да се опре де ли ни во то на ме ѓу ет нич-
ка та ко му ни ка ци ја, ин те рак ци ја и со ци јал на ди стан ца, 
во кон текст на про ме ни те на ста на ти со усво ју ва ње то на 
ОРД.
Илу стра ци ја (и про вер ка) на си ту а ци ја та на ме ѓу ет нич-
ки план е на пра ве на пре ку пер цеп ци ја та на со стој би те 
во Оп шти на Ку ма но во. Оп шти на Ку ма но во е во фо ку-
сот по ра ди до стап но ста на по да то ци те, но и по ра ди 
фа ктот што иста та во де мо граф ски пог лед прет ста ву ва 
„Ма ке до ни ја во ма ло“. По точ но, Ку ма но во прет ста ву ва 

нај из ба лан си ра на оп шти на во пог лед на за ста пе но ста 
на ет нич ки те гру пи кои жи ве ат во РМ, по ра ди што по-
да то ци те мо жат да би дат ре ле вант ни и на на ци о нал но 
ни во. Име но, спо ред по пи сот од 2002 год. во Оп шти на 
Ку ма но во жи ве ат 104.457 жи те ли од ме шан ет нич ки со-
став: најм но гу Ма ке дон ци (60,43 %) и Ал бан ци (25,87 %), 
по тоа Ср би (8,59 %) и Ро ми (4,03 %), по мал ку Тур ци (0,28 
%) и Вла си (0,14 %) итн. 
Глав на та при чи на за из бор е се ка ко тоа што Ку ма но во 
ка ко кри зен ре ги он бе ше во цен та рот на слу чу ва ња та 
кои му прет хо деа на ОРД.
Ана ли за та на ме ѓу ет нич ка та до вер ба, ет нич ки те ре ла-
ции и со ци јал на та ди стан ца е зас но ва на на по ве ќе ме то-
ди и тех ни ки на истра жу ва ње.
•	 Ана ли за на со др жи на на Уста вот, ОРД и по ве ќе ва-

жеч ки за ко ни и ме ѓу на род ни стан дар ди кои ја тре ти-
ра ат ин те гра ци ја та на ет нич ки те гру пи, ана ли за на 
стра те шки до ку мен ти, за пи си од ме ди у ми, из ве штаи, 
на уч ни тру до ви и дру га до ку мен та ци ја.

•	 Ана ли за на ста ти стич ки по да то ци од ре ле вант ни 
вла ди ни ин сти ту ции, по да то ци од гра ѓан ски ор га ни-
за ции, фон да ции и истра жу вач ки ин сти ту ти, ме ѓу на-
род ни ор га ни за ции и сл.

Цен трал на ме то до ло шка тех ни ка за утвр ду ва ње на по ја-
ва та на ло кал но ни во бе ше ан ке ти ра ње то. Во при ме ро-
кот вле гу ва ат при пад ни ци на два та по ла (по дед на кво), 
од раз лич на ста рос на стру кту ра (најм но гу, 46,7 % на во-
зраст по ме ѓу 30 и 50 год.) и обра зо вен про фил (46,7 % со 
сред но обра зо ва ние). Сог лас но ме то до ло шки те по ста-
вки, за ра ди спо ред ба на нив ни те ста во ви, во истра жу-
вач ки от фо кус беа 20 ет нич ки Ма ке дон ци, 20 Ал бан ци 
и 20 при пад ни ци на по ма ли ет нич ки за ед ни ци (Ср би, 
Ро ми, Вла си, Тур ци...) - вкуп но 60 пол но лет ни гра ѓа ни на 
Ку ма но во, из бра ни по „слу ча ен из бор“. При обра бо тка 
на по да то ци те од те рен ска та ан ке та се ко ри стеа ста ти-
стич ки фор му ли за прес ме тка, а ре зул та ти те се ви зу ел-
но пре зен ти ра ни во са ма та сту ди ја.
Огра ни че но ста на при ме ро кот не доз во лу ва изв ле ку ва-
ње на не со бор ли ви кон ста та ции, но се ка ко ре зул та ти те 
се до вол на ос но ва за откри ва ње од дел ни тен ден ции на 
ме ѓу ет нич ки от со жи вот и на со ки те за гра де ње мул ти-
кул тур но оп штес тво. 

Те о рет ски кон цеп ти за од но си те мно зинс-
тво-мал цинс тво
Ре чи си си те др жа ви во све тот се ет нич ки хе те ро ге ни и, 
сог лас но уни вер зал ни те де мо крат ски стан дар ди, на сто-
ју ва ат да ги ре гу ли ра ат од но си те по ме ѓу мно зин ска та и 
мал цин ски те оп штес тве ни гру пи. Но, тре ба да се за бе-
ле жи де ка устав но-за кон ско то нор ми ра ње на ре ла ци ја 
мно зинс тво-мал цинс тво не ги по ни шту ва си те ма ни фе-
ста ции на ме ѓу ет нич ки те тен зии. 
Во ли те ра ту ра та мо же да се нај дат го лем број на мо де ли 
за ели ми ни ра ње и упра ву ва ње со ет нич ки те раз ли ки, 
ка ко де мо крат ски, та ка и не де мо крат ски. Спо ред ед на 
та ксо но ми ја (McGarry and O’Leary 1993, 4-36), мо же да се 
збо ру ва за:
- 4 ме то ди на ели ми ни ра ње на раз ли ки те (ге но цид, на-
сил ни ма сов ни пре сел би на на се ле ни е то, по дел ба и/
или се це си ја и аси ми ла ци ја и/или ин те гра ци ја); и
- 4 ме то ди за упра ву ва ње со раз ли ки те (хе ге мо ни ја, ар-
би тра жа од тре та стра на, кан то ни за ци ја или фе де ра ли-
за ци ја, по дел ба на мо ќта или кон со ци ја ци ја).
Со вре ме ни те те о ре ти ча ри на ин те гра ци ја та на мал-
цинс тва та (Kymlicka, Taylor, Walzer, Shapnner, Rawls) 
збо ру ва ат за три раз лич ни ти па на оп штес тве на ин те-
гра ци ја: ли бе ра лен (гра ѓан ски) мо дел, спо ред кој во 
цен тар на ин те гра ци ја та стои по е ди не цот (гра ѓа ни нот); 
ко ле кти вен (мо дел на за ед ни ци), во чии рам ки кул тур-
на та за ед ни ца е во фо кус на ин те гра ци ја та и ли бе рал-
но-плу рал ни от мо дел, кој ги ком пен зи ра не до ста то ци те 
на оба та мо де ла.
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Во кон текст на овие кла си фи ка ции, мо же да се зак лу-
чи де ка Ма ке до ни ја по не ус пеш ни от мо дел на гра де ње 
на ци о нал на др жа ва со сил ни мал цин ски пра ва, го при-
фа ти (ка ко ком про мис во пог лед на ба ра ња та на Ал бан-
ци те) кон цеп тот на по дел ба на мо ќта. Ва кви от мо дел на 
кон со ци јал на де мо кра ти ја, при ла го ден на при ро да та 
на др жа ва та, по ка жа по зи тив ни ре зул та ти на пла нот на 
ин те гра ци ја та на ет нич ки те за ед ни ци. Ме ѓу тоа, сти му-
ли рај ќи ја ет нич ка та за ед ни ца ка ко ко ле кти вен но си тел 
на су ве ре ни те тот и ле ги ти ми те тот, има ше и сла бо сти од 
ас пект на ет ни за ци ја та на си те по драч ја на оп штес тво-
то.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И МЕ ЃУ-
ЕТ НИЧ КИ ТЕ ОДНОСИ
Ма ке до ни ја отсе ко гаш би ла дом на при пад ни ци на раз-
лич ни ет нич ки ко ле кти ви те ти, а ко ле ктив на та ме мо ри-
ја не па ме ти круп ни ет нич ки конф ли кти, што го олес-
ну ва ше со жи во тот по ме ѓу мно зин ско то ма ке дон ско на-
се ле ние со си те ет нич ки гру пи кои жи ве е ја во зем ја та 
(Ortakovski at Bašić at all. 2002, 187).

Ет нич ки те од но си по оса мо сто ју ва ње то
Уста вот на РМ од 1991 год. има ше гра ѓан ски ка ра ктер 
и це ле ше кон на до пол ну ва ње на ин ди ви ду ал ни те чо-
ве ко ви пра ва со ко ле ктив ни те (мал цин ски те) пра ва, во 
на со ка на по стиг ну ва ње ет но кул тур на прав да, сог лас но 
ме ѓу на род ни те стан дар ди. 
Се пак, и по крај де мо крат ски про фи ли ра ни от устав, др-
жа ва та во пра кти ка ста на за лож ник на проб ле ми те ге-
не ри ра ни од ет нич ки те пра ша ња. Че сто па ти во нив на та 
вул га ри за ци ја и по ли ти за ци ја. Уште при са мо то изг ла-
су ва ње на Уста вот на РМ од 1991 год. во ма ке дон ско то 
со бра ние, исти от бе ше бој ко ти ран од стра на на пра те-
ни ци те од ал бан ска на ци о нал ност, што на ве сти де ка 
исти от мо же да ста не ге не ра тор на ет нич ки конф ликт. 
Низ це ли от пер и од кој сле де ше по ли тич ки те фа кто ри 
во др жа ва та (и од ма ке дон ски от и од ал бан ски от блок) 
не ус пе а ја да из гра дат по ли тич ки кон сен зус за зна чај ни 
пра ша ња во раз во јот на де мо крат ска Ма ке до ни ја.
Во окол но сти на рас теч ка со ци јал на и еко ном ска кри-
за, гар ни ра на со проб ле ми на над во реш но-по ли тич ки 
план,  ма ке дон ско то оп штес тво не по ну ди дол го роч на 
стра те ги ја на ре ша ва ње на проб ле ми те по вр за ни со 
за ста пе но ста на ет нич ки те Ал бан ци во ад ми ни стра ци-
ја та, нив но то обра зо ва ние итн. По сто ја но се ба раа кра-
тко роч ни ком про ми си и ал тер на тив ни ре ше ни ја.
Во по ли тич ки те про гра ми на ал бан ски те пар тии до ми-
ни раа ба ра ња за до би ва ње и про ши ру ва ње на ко ле ктив-
ни те пра ва: ре де фи ни ра ње на устав ни от ста тус за ал-
бан ска та ет нич ка гру па (би на ци о нал на др жа ва), приз-
на ва ње на ал бан ски от за втор служ бен ја зик, обра зо ва-
ние на ал бан ски ја зик на си те ни воа, про пор ци о нал на 
за ста пе ност на Ал бан ци те во си те ин сти ту ции, по го ле-
ма авто но ми ја на ло кал на та са мо у пра ва... При тоа беа 
пре зе ме ни и ра ди кал ни мер ки, кои мо жеа да до ве дат 
до те жок ет нич ки конф ликт: отво ра ње не о фи ци ја лен 
уни вер зи тет на ал бан ски ја зик во Те то во, про ти ву став-
но истак ну ва ње на ал бан ско то зна ме пред Оп шти ни те 
во Те то во и Го сти вар... Ре ак ци и те на ма ке дон ски те вла-
сти, че сто инс пи ри ра ни од днев но по ли тич ки це ли, беа 
раз лич ни: од це лос но то ле ри ра ње, до же сто ка ре пре си ја 
(Ibid, 198).
Др жа ва та од оса мо сто ју ва ње то ја при ме ну ва ше по ли-
ти ка та на по зи тив на ак ци ја со цел да ја зго ле ми за ста-
пе но ста на при пад ни ци те на на ци о нал но сти те во мно-
гу об ла сти ка ко по ли ци ја та, вој ска та, обра зо ва ни е то и 
пра во суд ни от си стем (Ор та ков ски 1998, 347-348). По ли-
тич ки те пар тии на Ал бан ци те беа не пре ки нат дел од 
вла ди ни те ко а ли ции од 1992 год. на ва му со (де лум но) 

про пор ци о на лен удел во упра ву ва ње со јав ни те ин сти-
ту ции. Тоа бе ше ока ра кте ри зи ра но ка ко не оп ход но за 
дол го роч на та ста бил ност на зем ја та. 
И по крај афир ма тив ни те мер ки, учес тво то на мал цинс-
тва та во јав ни от жи вот бе ше зна чи тел но под нив но то 
број но при сув ство, што соз да ва ше не скри е но не за до-
волс тво, осо бе но кај при пад ни ци те на ал бан ска та ет-
нич ка за ед ни ца  (ЕКРИ 2001, 15). 

Рам ков ни от до го вор и ме ѓу ет нич ка та рам ка
Се дум ме сеч ни от конф ликт ме ѓу ма ке дон ски те во о ру-
же ни си ли и ал бан ски те ек стре ми стич ки гру пи, чиј што 
би ланс бе ше нај мал ку 70-ти на жр тви од обе те стра ни, 
не кол ку ил ја ди рас е ле ни ли ца, уни ште ни ку ќи и на ру-
ше на до вер ба ме ѓу ет нич ки те за ед ни ци, за вр ши со пот-
пи шу ва ње на т.н. Рам ко вен до го вор во Охрид, под си лен 
при ти сок на ме ѓу на род ни от фа ктор. 
Кон крет ни те про ме ни во устав ни от ста тус на мал цинс-
тва та од 2001 год. беа по ве ќе крат ни. Со но ва та пре ам-
бу ла се из ме ни кон цеп тот на др жа ва та и за прв пат ет-
нич ки те Ал бан ци и дру ги те мал цинс тва беа приз на ти 
ка ко кон сти ту ти вен на род во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 
На ни во на служ бен ја зик бе ше во ве ден ал бан ски от ја-
зик. Се во ве де со од вет на та и пра вич на та за ста пе ност на 
мал цинс тва та ка ко те мел на вред ност на устав ни от по-
ре док. Се изед на чи ста ту сот на си те вер ски за ед ни ци 
со ста ту сот на Ма ке дон ска та пра вос лав на цр ква. Се за-
ме ни тер ми нот „на ци о нал но сти“ со тер ми нот „за ед ни-
ци“, тер мин кој ги оп фа ти си те за ед ни ци во Ма ке до ни ја. 
„Ба дин те ро во (двој но) мно зинс тво“ ста на клу чен прин-
цип за за ко ни кои ги за се га ат кул ту ра та, обра зо ва ни е то, 
упо тре ба та на ја зи ци те, лич ни те до ку мен ти и упо тре ба-
та на сим бо ли те на за ед ни ци те. 
Сле ду ва ше пер и од на до не су ва ње на пред ви де ни те ле-
гис ла тив ни из ме ни и фор ми ра ње по ве ќе ин сти ту ции за 
раз вој на ме ѓу ет нич ки от ди ја лог и мул ти кул тур но то оп-
штес тво. 

Мул ти кул ту ра ли зам на ма ке дон ски на чин
Мо же би поз на чај но за сту ди ја ва, вр за но за ОРД, е тоа 
што тој ја про мо ви ра Ма ке до ни ја ка ко мул ти кул тур на 
др жа ва, сво е ви ден ка мен-те мел ник на мул ти кул ту ра-
лиз мот во РМ. 
Мул ти кул ту ра лиз мот ка ко кон цепт про ду ци ра рам но-
пра вен ста тус на раз лич ни те ет нич ки и вер ски гру пи, 
без про мо ци ја на чии би ло ка ко цен трал ни вред но сти 
(Claval n.d.,11). Всуш ност, мул ти кул ту ра лиз мот до би ва 
де мо крат ска смис ла ко га ги про мо ви ра раз лич ни те кул-
ту ри и им приз на ва „пра ва на дру ги те“. Тој во су шти на 
оз на чу ва бо гат ство на тра ди ции, исто ри ја, ја зи ци, вер-
ски и кул тур ни искус тва кои при до не су ва ат за раз лич-
но ста на оп штес тво то и раз вој на не го ви от по тен ци јал. 
Но, овие еле мен ти игра ат го ле ма уло га и во по диг ну-
ва ње на оп штес тве на та тен зи ја ко ја мо же да до ве де до 
конф ликт. За тоа, освен кул тур ни те раз лич но сти, тре ба 
вни ма тел но да се про нај дат не кои за ед нич ки вред но-
сти и ци ви ли за ци ски до стиг ну ва ња кои се за ед нич ки за 
по ве ќе то гру пи, осо бе но ако се стек на ти низ се којд нев-
но то жи ве е ње, искус тва во вр ска со „взем на по мош“ во 
не кои те шки вре ми ња и слич ни ас пе кти на збли жу ва ње 
(Stanovčić at Bašić 2003, 13-103).
Во ма ке дон ски рам ки, кон цеп тот на мул ти кул ту ра лиз-
мот по драз би ра де ка др жав ни те офи ци јал ни сим бо ли, 
праз ни ци те, кул тур ни те до бра ќе ап сор би ра ат по мал ку 
од тра ди ци ја та на си те ет нич ки гру пи, та ка што си те ќе 
мо жат да ви дат де ка др жа ва та е и нив на, но де ка е и за-
ед нич ка со дру ги те ет нич ки гру пи ко и што ја фор ми ра ат 
(Да ска лов ски во Мил чин и др. 2006, 98-99).
Се чи ни и де ка во ми на то то мал ку се во де ше сме тка за 
мул ти ет нич ка та стру кту ра на др жа ва та, што при до не се 
за соз да ва ње за тво ре ни кул тур ни иден ти те ти и ет нич ки 
пре дра су ди, па кул ту ра та на дру ги от че сто па ти се чув-
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ству ва ше ка ко не га ци ја на сво ја та. Не сфат ли во е што и 
ден де нес ет нич ки те за ед ни ци во Ма ке до ни ја има ат по-
ве ќе поз на ва ња за дру ги по да леч ни кул ту ри, откол ку за 
оние со кои ја де лат се гаш но ста и ид ни на та (Би ља ли во 
Мил чин и др. 2006, 238).
Што мо же да се ка же за акту ел ни от ста ди ум во раз во-
јот на мул ти ет нич ка и мул ти кул тур на Ма ке до ни ја? Се 
чи ни де ка пер и о дот, осо бе но по ет нич ки от конф ликт 
од 2001 год., соз да де па ра лел ни све то ви, осо бе но по ме-
ѓу ма ке дон ска та и ал бан ска та ет нич ка за ед ни ца (ЕКРИ 
2005, 29-33). Уче ни ци те одат во од во е ни шко ли, сту ден-
ти те во од во е ни уни вер зи те ти, мла ди те из ле гу ва ат на 
по себ ни ме ста, лу ѓе то се пре се лу ва ат од мул ти ет нич ки 
во мо но ет нич ки сре ди ни, но ви на ри те, биз нис ме ни те, 
пи са те ли те има ат од дел ни асо ци ја ции... 
Ма ке дон ци те и Ал бан ци те сè уште жи ве ат да ле ку ед ни 
од дру ги, се кој во сво јот свет, а бра ко ви те ме ѓу нив се ви-
стин ско та бу. Глав ни при чи ни за ба ри е ри те во ет нич ки 
ме ша ни те бра ко ви и на та му се сте ре о ти пи те и пре дра-
су ди те ед ни кон дру ги, но и вер ски те раз ли ки (Ун ков-
ска, Ефтов ски (но ви нар ски при лог), 2009).
За гри жу ва што та кви от тренд про дол жу ва и ста на пра-
кти ка „сво и те да од лу чу ва ат за сво и те“ ду ри и ко га се 
ра бо ти за клуч ни пра ша ња ка ко што е од го вор но ста 
на но си те ли те на вла ста, на при мер, или ква ли те тот на 
др жав на та ад ми ни стра ци ја. Мно гу ми на се убе де ни де-
ка за прод ла бо чу ва ње на ја зот нај го ле ми ви нов ни ци се 
по ли ти ча ри те, кои во бор ба та за по ли тич ки по е ни не 
раз мис лу ва ат де ка соз да ва ат ло ша ме ѓу ет нич ка кли ма 
(ЕКРИ 2005, 30-31).
Пог лед на слу чу ва ња та са мо во пос лед ни ве не кол ку го-
ди ни откри ва ду ри и ре тро град ни про це си во пог лед на 
гра де ње то на ма ке дон ско то мул ти кул тур но оп штес тво. 
На при мер, це ла та 2009 год. бе ше прос ле де на со ет нич-
ки тен зии: те пач ки на уче ни ци, во ве ду ва ње на ет нич ки 
сме ни, „проб ле ма тич на“ ен цик ло пе ди ја, од би ва ње на 
пр ва чи ња та Ал бан ци да учат ма ке дон ски ја зик, ка те го-
рич ни ба ра ња на по ред но со цр ква та на глав ни от скоп-
ски пло штад да се по диг не и џа ми ја, ди ве е ње то во Не-
ре зи на на ви вач ка та гру па Ко ми ти, ра ди кал ни из ја ви и 
за ка ни за но ва вој на... Де ка ме ѓу ет нич ки те од но си се сè 
уште „лес но за па ли ва ма те ри ја“ по ка жаа ово го диш ни те 
те пач ки на Ка ле око лу из град ба та на „Цр ква та - му зеј“, 
на ста ни што се ка ко про ду ци ра ат не га тив ни кон се квен-
ци по ма ке дон ско то мул ти кул тур но тки во.
Мо же да се кон ста ти ра де ка де не ска во Ма ке до ни ја кул-
ту ри те жи ве ат се ко ја во сво јот свет, по ве ќе „ед ни по крај 
дру ги“, откол ку ед ни со дру ги (ЕКРИ 2010, 32). Тоа зна-
чи де ка по стои ет нич ка по де ле ност во си те сег мен ти 
на оп штес тве но то (и се којд нев но то) жи ве е ње, осо бе но 
ме ѓу ма ке дон ска та и ал бан ска та ет нич ка за ед ни ца. Во 
нив ни от кон стан тен „ду ел“, се гу бат ин те ре си те на по-
ма ли те мал цин ски гру пи, би деј ќи не ма ат моќ да ги на-
мет нат пра ша ња та од ви та лен ин те рес за нив (Си мо ска 
во Мил чин и др. 2006, 33).

ОПШТИНА КУМАНОВО И 
ПЕРЦЕПЦИЈАТА НА ГРА ЃА НИ ТЕ ЗА МЕ ЃУ-
ЕТ НИЧ КИ ОТ СОжИВОТ
Илу стра ци ја на ме ѓу ет нич ки те од но си, до вер ба, ди стан-
ца и ко му ни ка ци ја е при ка жа на пре ку пер цеп ци ја та на 
гра ѓа ни те на мул ти ет нич ко Ку ма но во, кое ка ко ре зул-
тат на сво ја та ге о граф ска по лож ба и ет нич ки от про фил 
на гра ѓа ни те, бе ше дел од ет нич ки от конф ликт во Ма ке-
до ни ја во те кот на 2001 го ди на. 

ОРД и ме ѓу ет нич ки те од но си
Ка кви се раз мис лу ва ња та на гра ѓа ни те на Ку ма но во за 
ет нич ки те ре ла ции, де ка да по во о ру же ни от конф ликт и 
до не су ва ње то на ОРД? Да ли овој пер и од бе ше до во лен 
да за це лат ра ни те од конф ли ктот кај две те ин вол ви ра ни 

стра ни? Или, са мо се соз да доа пре дус ло ви да се прод ла-
бо чу ва не до вер ба та ме ѓу жи те ли те на Ку ма но во?
Гра фи кон 1. Мис ле ње на гра ѓа ни те за ОРД
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Гра фи ко нот бр. 1 откри ва де ка мис ле ње то на гра ѓа ни те 
на Ку ма но во во пог лед на ОРД ка ко до ку мент (и про цес) 
е при лич но по де ле но. Име но, 41,7 % од ис пи та ни ци те 
има ат не га тив но мис ле ње за ОРД, сме тај ќи де ка исти от 
фа во ри зи рал ед на ет нич ка за ед ни ца (ал бан ска та), до-
де ка не што по мал ку - 38,3 % сме та ат де ка исти от имал 
по зи тив ни имп ли ка ции, би деј ќи овоз мо жил ет нич ки 
по пра вед но оп штес тво. До дат ни 1,7 % на ве ле де ка исти-
от ја спре чил ме ѓу ет нич ка та вој на, до де ка 18,3 % сме та ат 
де ка исти от не до нел ни ту по зи тив ни, ни ту не га тив ни 
оп штес тве ни про ме ни. Ин те рес но е што по ве ќе од 1/2 
од оние ис пи та ни ци кои му при да ва ат не га тив но зна че-
ње на ОРД се ли ца со ви со ко обра зо ва ние. 
Спо ред ет нич ка та стру кту ра, Ма ке дон ци те има ат нај-
не га тив но мис ле ње за ОРД (по ра ди фа во ри зи ра ње на 
ал бан ска та за ед ни ца), од нос но 65 % од ис пи та ни ци те. 
Зна чај но е што не га тив но се на стро е ни 3/4 од Ма ке дон-
ци те со ви со ко обра зо ва ние, ка ко и 4/5 од ма ке дон ски те 
ис пи та ни ци на во зраст 31-50 год. 
Во ист про цент (65 %), но во спро тив на на со ка се раз мис-
лу ва ња та на Ал бан ци те. Ка ко што се гле да од гра фи ко-
нот бр. 1 ско ро 2/3 сме та ат де ка ОРД имал по зи тив ни 
имп ли ка ции, би деј ќи до вел до ет нич ки по пра вед но оп-
штес тво.
При пад ни ци те на по ма ли те за ед ни ци има ат по ве ќе не-
га ти вен (55 %), откол ку по зи ти вен став (30 %). И ту ка 
ли ца та со ви со ко обра зо ва ние (2/3) пред ни чат со не га-
тив но то мис ле ње за ОРД по ра ди фа во ри зи ра ње на ал-
бан ска та за ед ни ца. Ин те рес но е што во оваа хе те ро ге на 
гру па на по ма ли за ед ни ци по сто јат вна треш ни раз ли ки. 
Име но, при пад ни ци те на срп ска та за ед ни ца (77,8 %) се 
не га тив но на стро е ни, но при пад ни ци те на ром ска та за-
ед ни ца (100 %) има ат по зи тив но сто ја ли ште за ОРД, по-
ра ди ет нич ки по пра вед но то оп штес тво кое е кре и ра но 
со не го.
Гра фи кон 2. Вли ја ни е то на ОРД на ме ѓу ет нич ка та до-
вер ба
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По де ле ни мис ле ња та и во пог лед на вли ја ни е то на ОРД 
врз до вер ба та ме ѓу ет нич ки те за ед ни ци. Име но, 40 % 
сме та ат де ка не вли ја ел ни ту на по до бру ва ње, ни ту на 
вло шу ва ње на ме ѓу ет нич ка та до вер ба; 38,3 % де ка из-
вр шил по зи тив но вли ја ние; до де ка 21,7 % сме та ат де ка 
ОРД на ме сто да ја гра ди, ја вло шил до вер ба та, осо бе но 
по ме ѓу Ма ке дон ци те и Ал бан ци те. Од оние кои сме та ат 
де ка со ОРД се вло ши ла до вер ба та, 61,5 % се при пад ни-
ци на жен ски от пол и што е по себ но за гри жу вач ки, во 
ист про цент се ра бо ти за пом ла ди ли ца, на во зраст до 
35 год. 
Во пог лед на од дел ни те ет нич ки гру пи, за бе леж ли во е 
де ка кај Ма ке дон ци те и по ма ли те ет нич ки за ед ни ци до-
ми ни ра ат по де ле ни те мис ле ња (гра фи кон бр. 2), до де ка 
Ал бан ци те ге не рал но сме та ат де ка ОРД ја зго ле мил (50 
%) или не вли ја ел на ме ѓу ет нич ка та до вер ба (45 %). Се-
пак по ма ли те мал цинс тва има ат по ве ќе по зи ти вен став 
(40 %), до де ка кај Ма ке дон ци те нај број ни се не у трал ни-
те од го во ри (45 %).
Гра фи ко ни те бр. 3, 4 и 5 ука жу ва ат де ка со ОРД се из ме-
не ти од но си те по ме ѓу ет нич ки те за ед ни ци во пог лед на 
жи во тот во иста на сел ба, ра бо та та во иста ра бот на ор га-
ни за ци ја и ме ѓу ет нич ко то дру га ру ва ње.
Гра фи кон 3. Вли ја ни е то на ОРД врз со седс тво то
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Се чи ни де ка на се ле ни е то оста на ло да жи вее во сре ди-
ни те во кои жи ве е ло и по ра но (80 %). Но, за бе леж ли во 
е де ка Ма ке дон ци те (се кој 5-ти) се га има ат по мал ку со-
се ди од дру га ет нич ка за ед ни ца („Ал бан ци“ и во еден 
слу чај Ро ми) што е зна ча ен по да ток де ка се пре се лу ва ат 
во ет нич ки чи сти сре ди ни.
Гра фи кон 4. Вли ја ни е то на ОРД врз ет нич ка та за ста-
пе ност на ра бот ни те ме ста
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Да

За бе леж ли во е де ка нај го лем број од ис пи та ни ци те (45 
%) има ат по ве ќе ко ле ги на ра бот но то ме сто - при пад-
ни ци на дру га ет нич ка за ед ни ца (нај че сто ал бан ска и 
ма ке дон ска). Тоа е осо бе но вид ли во кај по ма ли те за ед-
ни ци (55 %) и го во ри за ус пеш но то спро ве ду ва ње на пра-
вич на та за ста пе ност на за ед ни ци те.

Гра фи кон 5. Вли ја ни е то на ОРД врз ме ѓу ет нич ки те 
при ја телс тва
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По ве ќе или по мал ку, ста ри те при ја телс тва ме ѓу за ед-
ни ци те оста на ле и по 10 год. (71,7 %). Но ви при ја телс тва 
по ме ѓу при пад ни ци на раз лич ни ет нич ки гру пи „при ја-
вил“ се кој че твр ти ис пи та ник, осо бе но Ал бан ци те (40 
%), и тоа најм но гу со Ма ке дон ци те (62,5 %). 
Гра фи кон 6. За поз на е ност со ра бо та та на ССРД
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Ско ро 2/3 од ис пи та ни ци те не ја зна ат кон крет на та уло-
га на ССРД („Тој по стои за да вра бо ту ва Ал бан ци“).  За 
ду ри 4/5 од Ма ке дон ци те и 3/4 од при пад ни ци те на по-
ма ли те ет нич ки за ед ни ци ра бо та та на ССРД е ениг ма. 
Се пак, 3/5 од Ал бан ци те ја поз на ва ат ра бо та та на оваа 
ин сти ту ци ја, иа ко по го ле ми от број ја све ду ва ат иск лу-
чи во на „пра вич на та за ста пе ност и рам ков ни те вра бо-
ту ва ња“. Но, од оние Ал бан ци кои из ја ви ле де ка ја поз-
на ва ат ра бо та та на ССРД, ду ри 41,7 % се из јас ни ле не-
га тив но за не го во то функ ци о ни ра ње („ни што не ра бо-
ти“ или „слу жи за пар ти ски вра бо ту ва ња“). Очиг лед но, 
ССРД тре ба да би де по транс па рен тен, но и да се за ло жи 
за це лос на имп ле мен та ци ја на ОРД.  
Мис ле ње то на гра ѓа ни те на Ку ма но во во пог лед на ОРД 
ка ко до ку мент (и про цес) кој до не се оп штес тве ни про-
ме ни е по де ле но. Ре чи си во ист дел ис пи та ни ци те има ат 
не га тив но мис ле ње за ОРД, би деј ќи исти от фа во ри зи-
рал ед на ет нич ка за ед ни ца (ал бан ска та), исто кол ку и 
по зи ти вен став, би деј ќи овоз мо жил ет нич ки по пра вед-
но оп штес тво. Спо ред ет нич ка та стру кту ра, Ма ке дон-
ци те (и Ср би те) има ат нај не га тив но мис ле ње за ОРД, 
до де ка Ал бан ци те (но и при пад ни ци те на ром ска та за-
ед ни ца) има ат по зи тив но сто ја ли ште за ОРД.
По де ле ни се мис ле ња та и во пог лед на вли ја ни е то на 
ОРД врз до вер ба та ме ѓу ет нич ки те ко ле кти ви те ти. Ско-
ро во иста мер ка гра ѓа ни те сме та ат де ка ОРД не вли ја ел 
ни ту на по до бру ва ње, ни ту на вло шу ва ње на ме ѓу ет нич-
ка та до вер ба, ка ко и де ка из вр шил по зи тив но вли ја ние 
(мис ле ње на при пад ни ци те на ал бан ска та за ед ни ца). 
Оние кои сме та ат де ка со ОРД се вло ши ла до вер ба та се 
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нај че сто при пад ни ци на жен ски от пол и, што е за гри жу-
вач ки, ли ца на во зраст до 35 год. 
Спо ред ре зул та ти те од ана ли за та, на се ле ни е то нај че сто 
оста на ло да жи вее во сре ди ни те во кои жи ве е ло и пред 
10 год., иа ко е за бе леж ли во де ка дел од Ма ке дон ци те 
(се кој 5-ти) се пре се лу ва во ет нич ки чи сти сре ди ни, на-
пу штај ќи ги на сел би те (ма а ла та) во кои до пред 10 го ди-
ни жи ве е ле со Ал бан ци те. 
Мул ти ет нич но ста најм но гу се ог ле да на ра бот но то ме-
сто, ка де што нај го лем број од ис пи та ни ци те де нес има-
ат по ве ќе ко ле ги - при пад ни ци на дру га ет нич ка за ед ни-

ца (нај че сто ал бан ска и ма ке дон ска). 
Ста ри те при ја телс тва ме ѓу за ед ни ци те оста на ле и по 10 
год., до де ка но ви (осо бе но кај Ма ке дон ци те) по те шко се 
склу чу ва ат што го во ри за из ве сен сте пен на ме ѓу ет нич-
ка не до вер ба.
Нај го лем дел од ис пи та ни ци те не ја зна ат кон крет на та 
уло га на ССРД, сме тај ќи де ка тој по стои за да вра бо ту ва 
Ал бан ци. Се пак, нај го лем број од Ал бан ци те ја поз на ва-
ат ра бо та та на оваа ин сти ту ци ја, иа ко ја све ду ва ат иск-
лу чи во на „рам ков ни те вра бо ту ва ња“.

Ет нич ки пре дра су ди и со ци јал на ди стан ца
Та бе ла 1. Ме ѓу ет нич ко поз на ва ње
Да ли ги поз на ва те дру ги те ет нич ки за ед ни ци (ја зик, 
оби чаи, исто ри ја)? Ма ке дон ци Ал бан ци По ма ли ет нич-

ки за ед ни ци Вкуп но

Да 17 18 17 52
Не 3 2 3 8
Вкуп но 20 20 20 60

Ис пи та ни ци те (86,7 %) сме та ат де ка ја поз на ва ат кул ту-
ра та на дру ги те ет нич ки за ед ни ци. Но, дла бин ска та ана-
ли за откри ва де ка поз на ва ње то е огра ни че но на са мо 1 
или 2 ет нич ки гру пи. Та ка, Ма ке дон ци те (85 % од нив) 
до бро ги поз на ва ат са мо Ср би те (ја зик, оби чаи, исто-
ри ја), 35 % сме та ат де ка ги поз на ва ат Ро ми те (нив ни те 
оби чаи), а 1/4 и Ал бан ци те (оби ча и те, по мал ку ја зи кот и 
исто ри ја та). Ал бан ци те (85 % од нив) до бро ги поз на ва-
ат Ма ке дон ци те (ја зи кот и оби ча и те, пред сè) и Тур ци те 

(45 % од нив). По ма ли те мал цинс тва, оче ку ва но најм но-
гу зна ат за Ма ке дон ци те (80 %) и по мал ку за Ал бан ци те 
(35 %). 
Зна чај но е да се за бе ле жи де ка од оние кои не до вол но 
ги поз на ва ат „дру ги те“ ка ко при чи ни за тоа ги на ве ду-
ва ат не ма ње то на чин да на у чат за „дру ги те“, не ма ње то 
ни ка ква ин те рак ци ја со нив или пак, ин те рес за тоа.

Та бе ла 2. Ста во ви за мул ти кул тур ни от со жи вот

Да ли сме та те де ка е по до бро:
Ма ке дон ци Ал бан ци По ма ли етн.за ед ни ци

Да Не Не знам Да Не Не знам Да Не Не знам
Уче ни ци те од раз лич на ет нич ка 
при пад ност да учат во од дел ни учи-
ли шта

6 14 0 15 4 1 6 14 0

Мла ди те од раз лич на ет нич ка при-
пад ност да из ле гу ва ат на по себ ни 
ме ста

5 13 2 6 13 1 5 13 2

Пар ти и те да би дат по де ле ни по ет-
нич ка ос но ва 7 13 0 14 5 1 1 15 4

Ме ди у ми те да би дат по де ле ни по 
ет нич ка ос но ва 4 14 2 9 10 1 1 16 3

Се ко ја ет нич ка за ед ни ца да жи вее 
од дел но, во сво ја на сел ба/ма а ло 5 15 0 2 15 3 3 14 3

Вкуп но 27 69 4 46 47 7 16 72 12

Ако ги разг ле да ме си те 5 ста во ви кои во сво ја та ос но ва 
се по мал ку или по ве ќе ет но цен трич ни, ќе за бе ле жи ме 
де ка при пад ни ци те на по ма ли те ет нич ки за ед ни ци се 
нај за ин те ре си ра ни за мул ти кул ту рен со жи вот. Ма ке-
дон ци те, во ос но ва, се за уче ње во исти учи ли шта, из ле-
гу ва ње на исти ме ста, за мул ти ет нич ки пар тии и ме ди у-
ми, ка ко и за ме шо ви ти на сел би. Спо ред та бе ла та бр. 2, 
Ал бан ци те има ат не га ти вен став кон ет нич ки ме ша ни те 
учи ли шта (75 %) и гра ѓан ски те пар тии (70 %), де лум но и 
кон мул ти ет нич ки те ме ди у ми (45 %). Од оние Ал бан ци 
со по зи ти вен став кон за ед нич ки те шко ли, 57,1 % се ли ца 

со ви со ко обра зо ва ние, а 4/5 од Ал бан ци те кои не ма ат 
ни што про тив гра ѓан ски те пар тии, исто та ка се ви со ко-
о бра зо ва ни. По крај Ал бан ци те, при пад ни ци те на срп-
ска та за ед ни ца не се за ет нич ки ме ша ни учи ли шта (83,3 
% од по ма ли те за ед ни ци кои се про тив), ни ту за дру же-
ње на мла ди те на исти ме ста (100 % од при пад ни ци те на 
по ма ли те за ед ни ци кои се про тив).
Ге не рал но, не га ти вен став кон за ед нич ки те учи ли шта 
има ат ис пи та нич ки те од жен ски пол (63 %) ка ко и пом-
ла ди те ли ца на во зраст до 35 год. (59,2 %), што ве ро јат но 
се дол жи на не ка ков страв од по тен ци ја лен конф ликт.  

Та бе ла 3. Мул ти кул ту ра ли зам во се којд нев ни от жи вот (де лов на сфе ра)
Да ли ку пу ва те (па за ри те) кај при пад ник на дру га ет нич ка за ед-
ни ца? Ма ке дон ци Ал бан ци По ма ли етн.

за ед. Вкуп но

Да 19 20 20 59
Не 1 0 0 1
Вкуп но 20 20 20 60
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Та бе ла 4. Мул ти кул ту ра ли зам во се којд нев ни от жи вот (по ли тич ка сфе ра)

Да ли гла са те са мо за при пад ник на сво ја та ет нич ка за ед ни ца? Ма ке дон ци Ал бан ци По ма ли 
етн.за ед. Вкуп но

Да 17 18 10 45
По не ко гаш 2 2 5 9
Не, тоа не ми е важ но 1 0 5 6
Вкуп но 20 20 20 60

Та бе ла та бр. 3 откри ва де ка во де лов на та сфе ра, од нос-
но во се којд нев но то па за ре ње, ни ко му не му е бит но да-
ли ку пу ва од при пад ник на „дру га“ ет нич ка за ед ни ца. 
За тоа, пак, та бе ла та бр. 4 за бе ле жу ва де ка, осо бе но Ал-

бан ци те (90 %) и Ма ке дон ци те (85 %), ре дов но гла са ат 
за „сво и те“, до де ка та ква иск лу чи вост кај при пад ни ци те 
на по ма ли те за ед ни ци из не су ва 50 %.

Та бе ла 5. Ста во ви за ме ѓу ет нич ки бра ко ви

Да ли би зе ле (Вие или ва ши те де ца) со пруг/со пру га од дру-
га ет нич ка за ед ни ца? Ма ке дон ци Ал бан ци

По ма ли ет-
нич ки

за ед ни ци
Вкуп но

Да 16 0 5 21
Не 1 18 8 27
Не знам 3 2 7 12
Вкуп но 20 20 20 60

Ин тим на та сфе ра, од нос но фор ми ра ње то на брак и се-
мејс тво со при пад ник на дру га ет нич ка за ед ни ца е ин ди-
ка тор за бли ско ста ме ѓу раз лич ни те ет нич ки за ед ни ци. 
Ал бан ци те се про тив ет нич ки ме ша ни те бра ко ви (90 % 
про тив, ни ту еден „за“), а ка ко при чи ни за ва кви от став 
ги на ве ду ва ат раз ли ки те во ре ли ги ја та и тра ди ци ја та.
Од дру га стра на, Ма ке дон ци те не ма ат про тив „ме шан“ 
брак (80 %), но са мо со при пад ни ци на срп ска та за ед ни-
ца (3/4 од си те Ма ке дон ци). По стои из вес на под др шка и 
за брак со хри сти ја нин (10 %), пра вос ла вен (10 %) или со 
си те (5 %). 

Тоа откри ва де ка ре ли ги ска та при пад ност (вклу чи тел но 
и тра ди ци ја та, оби ча и те кои со се бе ги но си) на на ше то 
тло има пре суд но вли ја ние за (не)склу чу ва ње бра ко ви 
ме ѓу нај број ни те за ед ни ци - ма ке дон ска та и ал бан ска та.
При пад ни ци те на по ма ли те мал цинс тва се до ста ре зер-
ви ра ни по ова пра ша ње (25 % се „за“, 35 % „не зна ат“, а 
40 % се „про тив“), што по втор но се до ве ду ва во вр ска со 
раз ли ки те во тра ди ци ја та и ве ра та, но и ет нич ки те пре-
дра су ди кон нив (Ро ми те).

Та бе ла 6. Ни во на со ци јал на ди стан ца
Со ци јал на ди стан ца Ма ке дон ци Ал бан ци По ма ли ет нич ки за ед ни ци
Кон Ма ке дон ци 1 2,84 1,85
Кон Ал бан ци 5,2 1 4,5
Кон Ср би 2 5,32  -
Кон Ро ми 4,25 4,9  -
Кон Вла си 3,9 4,16  -
Кон Тур ци 4,75 2,52  -
Кон Бош ња ци - - -

Ни во то на со ци јал на ди стан ца (та бе ла бр. 6) го по твр ду-
ва го ре на ве де но то. Име но, Ма ке дон ци те (по крај се бе) 
ка ко најб ли ски ги чув ству ва ат Ср би те (2,0), по тоа Вла-
си те (3,95), па при пад ни ци те на ис ла мот - Ро ми те (4,25), 
Тур ци те (4,75) и на кра јот Ал бан ци те (5,2). 
Ал бан ци те (по крај „сво и те“) ка ко најб ли ски ги чув ству-
ва ат Тур ци те (2,52) и Ма ке дон ци те (2,84) и да ле ку под 
нив - Вла си те (4,16), Ро ми те (4,90) и на кра јот Ср би те 
(5,32).
При пад ни ци те на по ма ли те мал цинс тва ка ко поб ли ски 
ги чув ству ва ат Ма ке дон ци те (1,85) во од нос на Ал бан-
ци те (4,50).
Бош ња ци те не се ран ги ра ни, би деј ќи над по ло ви на од 
ис пи та ни ци те не поз на ва ле ни ту еден Бош њак.
Гра ѓа ни те на Ку ма но во сме та ат де ка ја поз на ва ат кул-
ту ра та на дру ги те ет нич ки за ед ни ци, но поз на ва ње то е 
огра ни че но на са мо 1 или 2 ет нич ки гру пи. Та ка, Ма ке-
дон ци те до бро ги по на ва ат Ср би те (ја зик, оби чаи, исто-
ри ја), но не и дру ги те. Ал бан ци те сме та ат де ка до бро ги 
поз на ва ат Ма ке дон ци те (ја зи кот и оби ча и те, пред сè) и 
Тур ци те. По ма ли те мал цинс тва по ве ќе зна ат за Ма ке-
дон ци те, откол ку за Ал бан ци те.

Се чи ни де ка при пад ни ци те на по ма ли те ет нич ки за ед-
ни ци се нај за ин те ре си ра ни за за ед нич ки со жи вот. Ма-
ке дон ци те на чел но се за уче ње во исти учи ли шта, из ле-
гу ва ње на исти ме ста, мул ти ет нич ки гра ѓан ски пар тии 
и ме ди у ми, ка ко и за жи вот во ме шо ви ти на сел би. Ал-
бан ци те има ат не га ти вен став кон ет нич ки ме ша ни те 
учи ли шта и гра ѓан ски те пар тии, де лум но и кон мул ти-
ет нич ки те ме ди у ми. Ин те рес но е што го лем дел од при-
пад ни ци те на срп ска та за ед ни ца не се за ет нич ки ме-
ша ни учи ли шта, ни ту за дру же ње на мла ди те на исти 
ме ста („не со Ал бан ци те“).
Во се којд нев но то па за ре ње, ни ко му не му е бит но да ли 
ку пу ва од при пад ник на „дру га“ ет нич ка за ед ни ца, но 
за тоа во сфе ра та за гла са ње Ал бан ци те и Ма ке дон ци те 
ре дов но гла са ат са мо за „сво и те“, 
Вер ска та при пад ност (ка ко и тра ди ци ја та, оби ча и те) на 
на ше то тло има пре суд но вли ја ние за (не)склу чу ва ње 
бра ко ви ме ѓу нај број ни те за ед ни ци - ма ке дон ска та и ал-
бан ска та. Ал бан ци те се дла бо ко про тив ет нич ки ме ша-
ни те бра ко ви (ни ту еден „за“), а ка ко при чи ни за ва кви-
от став ги на ве ду ва ат ток му раз ли ки те во ре ли ги ја та и 
тра ди ци ја та. Од дру га стра на, Ма ке дон ци те не ма ат про-
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тив „ме шан“ брак, но са мо со при пад ни ци на срп ска та 
за ед ни ца. При пад ни ци те, пак на по ма ли те мал цинс тва 
се до ста ре зер ви ра ни по ова пра ша ње. 
Во оп што, Ма ке дон ци те ка ко најб ли ски ги чув ству ва ат 
Ср би те, по тоа Вла си те, па при пад ни ци те на ис ла мот - 
Ро ми те, Тур ци те и на кра јот Ал бан ци те. Ал бан ци те ка-
ко најб ли ски ги чув ству ва ат Тур ци те и Ма ке дон ци те, 
по тоа Вла си те, па Ро ми те и на кра јот Ср би те. При пад-
ни ци те на по ма ли те мал цинс тва ка ко поб ли ски ги чув-
ству ва ат Ма ке дон ци те, во од нос на Ал бан ци те.

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
Зак лу чо ци
По де ле но мис ле ње за ОРД по ет нич ка ли ни ја
Пер цеп ци ја та на гра ѓа ни те на Ку ма но во во пог лед на 
оп штес тве но то зна че ње на ОРД, ка ко и не го во то вли ја-
ние на ме ѓу ет нич ка та до вер ба е по де ле но, и тоа по ет-
нич ка ли ни ја. Мис ле ња та на гра ѓа ни те од ма ке дон ска и 
од ал бан ска ет нич ка при пад ност се ди вер гент ни. Име-
но, Ма ке дон ци те има ат до ми нант но не га тив но мис ле-
ње за ОРД и не у тра лен став кон не го во то вли ја ние на 
ме ѓу ет нич ка та до вер ба, до де ка кај Ал бан ци те пре ов ла-
ду ва по зи тив но то мис ле ње за ОРД („ет нич ки пра ве ден 
про цес“) и за не го во то по зи тив но вли ја ние на до вер ба та 
ме ѓу ет нич ки те за ед ни ци. 
Не јас на уло га на ССРД
Нај го лем дел од гра ѓа ни те не ја зна ат кон крет на та уло га 
на ССРД, сме тај ќи де ка тој по стои иск лу чи во за „рам-
ков ни те вра бо ту ва ња“.
Огра ни че но поз на ва ње на дру ги от
Гра ѓа ни те на Ку ма но во не ги поз на ва ат до вол но дру ги-
те ет нич ки за ед ни ци, од нос но поз на ва ње то на ја зи кот, 
исто ри ја та и кул ту ра та на „дру ги те“ е огра ни че но на 
са мо ед на или две ет нич ки гру пи. Ге не рал но, Ма ке дон-
ци те ка ко најб ли ски ги чув ству ва ат Ср би те, а нај мал ку 
Ал бан ци те. Ал бан ци те ка ко најб ли ски ги чув ству ва ат 
Тур ци те, а нај да леч ни Ср би те. 
По ве ќе ко ле ги од дру га ет нич ка за ед ни ца, про-
тив ме ша ни бра ко ви
Спо ред ба та на акту ел на та со стој ба со онаа пред 10 го-
ди ни откри ва де ка на се ле ни е то нај че сто оста на ло да 
жи вее во сре ди ни те во кои жи ве е ло и по ра но, ста ри те 
при ја телс тва ме ѓу за ед ни ци те оста на ле и по 10 г., до де ка 
нај го лем број од ис пи та ни ци те де нес има ат по ве ќе ко-
ле ги - при пад ни ци на дру га ет нич ка за ед ни ца. Вер ска та 
при пад ност (вклу чи тел но и раз ли ки те во тра ди ци ја та и 
раз лич ни те оби чаи) има пре суд но вли ја ние за (не)склу-
чу ва ње бра ко ви ме ѓу нај број ни те за ед ни ци - ма ке дон-
ска та и ал бан ска та.
Раз лич на под др шка на ин те гра ци ја та нас про ти 
се гре га ци ја та
При пад ни ци те на по ма ли те ет нич ки за ед ни ци (и Ма-
ке дон ци те, на чел но) се за ин те ре си ра ни за за ед нич ки 
со жи вот, до де ка Ал бан ци те се про тив ет нич ки ме ша ни-
те учи ли шта и гра ѓан ски те пар тии, де лум но и про тив 
мул ти ет нич ки те ме ди у ми. При тоа, Ал бан ци те и Ма ке-
дон ци те гла са ат за „сво и те“ по ли тич ки прет став ни ци, 
до де ка при пад ни ци те на по ма ли те за ед ни ци не се иск-
лу чи ви по тоа пра ша ње. 

Пре по ра ки
Од ко ле ктив ни пра ва кон за ед нич ка гра ѓан ска 
свест
По ре а ли за ци ја та на ОРД и афир ма ци ја та на ко ле-
ктив ни от мо дел во ре гу ла ци ја та на од но си те мно зинс-
тво-мал цинс тво, тре ба да се на со чи кон из град ба на 
за ед нич ка на ци о нал на гра ѓан ска свест. Долж но ста за 
фор ми ра ње на ма ке дон ски от гра ѓан ски иден ти тет тре-

ба да ја пре зе мат раз лич ни те фа кто ри (обра зов ни те и 
кул тур ни те ин сти ту ции, ме ди у ми те, биз нис и НВО-се-
кто рот), но пред вод ник на це ли от про цес мо ра да би де 
по ли тич ка та ели та, ко ја има об вр ска и од го вор ност да 
из гра ди кон сен зус око лу др жав ни те ин те ре си. Со ог лед 
на окол но сти те во кои е во ве ден кон цеп тот на мул ти-
кул ту ра лиз мот, би тре ба ло вни ма тел но да се про мо ви-
ра ат не кои вред но сти кои се за ед нич ки за по ве ќе то ет-
нич ки за ед ни ци, осо бе но ако се стек на ти во рам ки те на 
се којд нев но то жи ве е ње. Во таа на со ка, би мо ра ло да се 
по ра бо ти на отво ра ње на кул тур ни те иден ти те ти и над-
ми ну ва ње на со ци јал на та ди стан ца по ме ѓу Ма ке дон ци-
те и Ал бан ци те, но и не са мо по ме ѓу нив.
По треб на по го ле ма актив ност на ССРД за об јас-
ну ва ње на ОРД
ССРД тре ба да би де по транс па рен тен, но и да се за ло-
жи за це лос на имп ле мен та ци ја на ОРД, вклу чи тел но и 
актив но сти за про мо ци ја на мул ти ет нич ки от со жи вот. 
По крај ССРД, по а ктив на уло га би тре ба ле да пре зе мат 
и дру ги те ин сти ту ции за од но си со за ед ни ци те, со што 
би се вли ја е ло на не га тив но то мис ле ње за ОРД кај Ма-
ке дон ци те и при пад ни ци те на по ма ли те за ед ни ци.
По го ле ма отво ре ност на Ма ке дон ци те
На Ма ке дон ци те мо ра да им се об јас ни де ка во ед но 
мул ти кул тур но оп штес тво не е до вол но да се знае са-
мо за сво ја та кул ту ра. На про тив, за ед нич ко то жи ве е ње 
по драз би ра до бро поз на ва ње на „си те дру ги“, што имп-
ли ци ра де ка уште од школ ски те клу пи би тре ба ло да се 
го во ри за кул тур ни от ди вер зи тет, и тоа во по зи тив на 
ко но та ци ја. Мо же би на тој на чин ќе се уб ла жат и вер-
ски те раз ли ки, кои прет ста ву ва ат не пре мост ли ва преч-
ка за по го ле мо збли жу ва ње.
По треб но над ми ну ва ње на се гре га ци ја та во 
обра зо ва ни то за ка на за ОРД мул ти кул ту рен мо-
дел
На Ал бан ци те мо ра да им се ука же де ка од во ју ва ње то 
на де ца та во раз лич ни учи ли шта не ма да до ве де до ин-
те рак ци ја и ко му ни ка ци ја со „дру ги те“ и тоа на по долг 
рок ќе има не га тив ни пос ле ди ци по (со ОРД) во ве де ни-
от мул ти кул ту рен мо дел. 
По треб ни мул ти кул тур ни пар тии
Во ус ло ви на сил на пар ти о кра ти ја во Ма ке до ни ја, те-
шко мо же да се за мис ли транс фор ма ци ја та на го ле ми-
от број на ет нич ки во гра ѓан ски пар тии. Се пак, мо ра да 
се раз бе ре де ка мул ти ет нич ки те пар тии, по де ле ни по 
иде о ло шка, а не по ет нич ка ли ни ја (и мул ти ет нич ки те 
ме ди у ми) се ид ни на та на ед на со вре ме на де мо крат ска 
др жа ва.

ПРИЛОЗИ
При лог 1. Ан ке тен пра шал ник
До ста пен во еле ктрон ска та вер зи ја на www.mcms.org.mk

При лог 2. Стру кту ра на при ме рок
До ста пен во еле ктрон ска та вер зи ја на www.mcms.org.mk
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Прилог 1. Анкетен прашалник

i Прашања за Охридскиот рамковен договор и 
меѓуетничките односи 

1. Какво е Вашето мислење за Охридскиот рамковен 
договор (10 год. по неговото донесување)?
а1)Позитивно, бидејќи овозможи етнички 

поправедно општество - 1
б1)Неутрално, не влијаеше ниту позитивно ниту 

негативно на општеството - 2
в1) Негативно, зашто фаворизира една етничка 

заедница - 3
г1) Друго - 4 

2. Дали сметате дека Охридскиот рамковен договор:
а2) Ја зголеми меѓуетничката доверба - 1
б2) Ја намали меѓуетничката доверба - 2
в2) Не влијаеше на меѓуетничката доверба - 3

3. Дали денеска, 10 год. по Рамковниот договор, имате 
повеќе пријатели од друга етничка заедница?
а3) Да, од која - 1
б3) Не, денес имам исто како порано - 2
в3) Сега имам помалку, од која - 3

4. (само за вработени) Дали денеска, 10 год. по 
Рамковниот договор, имате повеќе колеги од друга 
етничка заедница:
а4) Да, од која - 1
б4) Не, денес имам исто како порано - 2
в4) Сега имам помалку, од која - 3

5. Дали денеска, 10 год. по Рамковниот договор, имате 
повеќе соседи од друга етничка заедница:
а5) Да, од која - 1
б5) Не, денес имам исто како порано - 2
в5) Сега имам помалку, од која - 3

6. Дали знаете конкретно што работи Секретатријатот 
за спроведување на Рамковниот договор?
а6) Да, што -1
б6) Не - 2

ii Етнички предрасуди и социјална дистанца

7. Дали ги познавате јазикот, обичаите, историјата на 
другите етнички заедници?
а7) Да, чии - 1
б7) Не, зошто - 2
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8. Дали сметате дека е подобро (заокружете):
- Учениците од различна етничка припадност да 

учат во одделни училишта  Да - 1  Не - 2  Не знам 
- 3

- Младите од различна етничка припадност да 
излегуваат на посебни места Да - 1  Не - 2  Не 
знам - 3

- Партиите да бидат поделени по етничка основа     
Да - 1 Не - 2 Не знам - 3

- Медиумите да бидат поделени по етничка основа  
Да - 1 Не - 2 Не знам - 3

- Секоја етничка заедница да живее одделно, во 
своја населба/маало     Да - 1 Не - 2 Не знам - 3

9. Дали купувате (пазарите) кај припадник на друга 
етничка заедница? 
а9) Да - 1
б9) Не, зошто - 2

10. Дали гласате само за припадник на својата етничка 
заедница?
а10) Да, секогаш - 1
б10) Некогаш да, некогаш не - 2
в10) Не, тоа не ми е битно - 3

11. Дали Вие или Вашите деца би зеле сопруг/сопруга, 
припадник на друга етничка заедница?
а11) Да, од која - 1
б11) Не, зошто - 2
в11) Не знам -3

12. Наведете кои етнички заедници ги чувствувате 
најблиски (со бројки од 1 до 6; 1 за најблиската, а 6 за 
најдалечната)
а12) Македонците 
б12) Албанците     
в12) Србите           
г12)  Ромите           
д12) Власите         

ѓ12) Турците         

13. Забелешки, коментари

Прилог 2. Структура на примерок

Табела 7. Полова структура на примерокот

Пол Македонци Албанци
Помали етнички 

заедници Вкупно
Машки 11 9 10 30
Женски 9 11 10 30
Вкупно 20 20 20 60

Табела 8. Старосна структура на примерокот

Возраст Македонци Албанци
Помали етнички 

заедници Вкупно
18-30 5 9 7 21
31-50 10 8 10 28
над 50 5 3 3 11
Вкупно 20 20 20 60

Табела 9. Образовна структура на примерокот

Образование Македонци Албанци
Помали етнички 

заедници Вкупно
Непотполно основно 0 0 1 1
Основно 1 2 1 4
Средно 7 9 12 28
Више и високо 10 7 4 21
м-р, д-р 2 2 2 6
Вкупно 20 20 20 60
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Fisnik Shabani
KoRNizA LiGJoRE: ShqyRTiM GJiThPëRFShiRëS i LiGJEvE PëR 
iMPLEMENTiMiN E MKo
Фис ник Ша ба ни, Прав на рам ка: Се оп фа тен прег лед на за ко ни за спроведување на ОРД
Fisnik Shabani, Legal Framework: Comprehensive rewiev of laws for implementation of oFA

REziME 
Në MKO shprehimisht është paraparë që të gjitha zgjidhjet ligjore të miratohen deri në fund të vitit 2002. Në vitin 2005 Qeveria e 
Maqedonisë deklaroi se ligjet që dalin nga MKO janë sjellur, me përjashtim të ligjeve për rregullimin e përdorimit e gjuhës dhe simboleve 
(flamujve). Nga atëherë nuk ka vlerësime të tjera të statusit të kornizës ligjore.

Ky studim do të jep një shikim në kornizën ligjore apo juridike për implementimin e MKO, në aspektin e ligjeve të miratuara. Qëllimi i 
këtij studimi është të bëjë një shqyrtim gjithëpërfshirës të kornizës ligjore - ligjet (përfshirë ndryshimet dhe plotësimet e ligjeve) të cilat 
janë sjellur për implementimin e MKO, posaçërisht ngase ende nuk ka të vendosur një evidencë mbi kornizën ligjore për implementimin 
e MKO. Ekzistojnë dallime në mes ligjeve për implementimin e MKO dhe të ligjeve për vendosje me shumicë të dyfishtë.

  Korniza ligjore për implementimin e Marrëveshjes kornizë është e vendosur, janë miratuar amendamentet kushtetuese, si dhe më 
shumë se 130 ligje. Më së shumti ligje janë sjellur për zbatimin e përfaqësimit të drejtë dhe mos diskriminimit, identitetit, gjuhës dhe 
arsimit; dhe zhvillimin e pushtetit së decentralizuar. Në më shumë raste ligjet janë miratuar më vonë se sa ishte planifikuar (fundi i 
vitit 2002). Janë sjellur ligje edhe jashtë asaj që është paraparë, në përputhje me qëndrimin e MKO për miratimin e gjitha ligjeve të 
nevojshme (dhe jo të përmendura) për implementimin e MKO. Përveç qëndrimeve në lidhje me përmbushjen e kornizës ligjore për 
implementimin e MKO, ka pikëpamje se për rrumbullaksimin e kornizës ligjore janë të nevojshme ndryshime në katër çështje (gjuha, 
flamujt, ushtarët, amnistia). Ekzistojnë dallime në perceptimet e përmbushjes së kornizës ligjore, të cilat mund të mos jenë në vlerësimin 
për rrumbullaksimin, por në vlerësimin e zbatueshmërisë dhe efektivitetit të ligjeve ose edhe kritika të vetë marrëveshjes.

РЕЗИМЕ
Во ОРД начелно е предвидено сите законски решенија да се 
донесат  до крајот на 2002 г. Во 2005 г. Владата на Македонија 
констатира дека законите кои произлегуваат од ОРД се 
донесни, со исклучок на законите за уредување на употребата 
на јазикот и симболите (знамињата). Оттогаш нема други 
процени на статусот на правната рамка.
Оваа студија ќе даде осврт на законската или правната рамка 
за спроведување на ОРД, во смисла на донесени закони. Целта 
на оваа студија на случај е да се направи сеопфатен преглед 
на правната рамка - законите (вкл. измени и дополнувања на 
закони) кои се донесени за спроведување на ОРД, посебно 
бидејќи не е воспоставена евиденција на правната рамка за 
спроведување на ОРД. Постојат разлики меѓу законите за 
спроведување на ОРД и за одлучување со двојно мнозинство.
Правната рамка за спроведување на ОРД е воспоставена, 
донесени се уставните амандмани, како и повеќе од 130 
закони. Најмногу закони се донесени за спроведување на 
недискриминација и правична застапеност; идентитет, јазик 
и образование и развој на децентрализирана власт. Во повеќе 
случаи законите се донесени подоцна од планираното (крајот 
на 2002 г.). Донесени се закони и надвор од предвиденото, 
согласно ставот на ОРД за донесување на сите потребни 
(а неспоменати) закони за спроведување на ОРД. Покрај 
ставовите за комплетираноста на правната рамка за 
спроведување на ОРД, постојат ставови дека за заокружување 
на правната рамка се потребни измени во четири прашања 
(јазик, знамиња, борци, амнестија). Постојат разлики во 
перцепциите за заокруженост на правната рамка, кои може не 
се во оценката на заокруженоста, туку во оценка на примената 
и ефективноста на законите или пак критика на самиот 
договор.

SUMMARy
OFA generally assumed all legislation to be enacted by the end 
of year 2002. In 2005, the Government of Macedonia stated that 
all laws that are obligation from OFA have been adopted, except 
those that should regulate the use of the language and the flags 
(symbols). Since then, there are no new reviews on the status of the 
legal framework.
This study will give an insight in the legal framework related to 
OFA, in terms of adopted laws. The aim of this case study is to 
present overall review of the legal framework – laws (including 
changes and amendments) that are adopted in order to implement 
OFA, in particular because such register has not been established. 
There is a difference between the laws for implementation of OFA 
and those that are voted with double majority. 
The legal framework for implementation of OFA has been 
established. Constitutional amendments were adopted, as well 
as more than 130 laws. Most of the laws are related to the areas 
of non-discrimination and just representation; identity, language 
and education; as well as for the development of decentralised 
government. In many cases, laws are adopted later than initially 
planned (end of 2002). On the other hand, there are adopted 
laws which has not been planned, but in accordance with a OFA 
article, to adopt all necessary (and not mentioned) laws for 
implementation of OFA. Besides the attitudes for completed legal 
framework, there are opinion that in order to complete the legal 
framework, changes in four areas are still needed (language, flags, 
ex-combatants, amnesty). There are differences in perceptions for 
completeness of the legal framework, which are not that much 
in evaluation its completeness, but more in evaluation of the 
application and effectiveness of the legal framework, or critic to 
the agreement itself.

hyRJE 

Konflikti ushtarak në Maqedoni në vitin 2001 është 
përfunduar me nënshkrimin e Marrëveshjes Kornizë të 
Ohrit. I dakorduar në Ohër dhe nënshkruar në Shkup më 13 
gusht 2001 nga katër liderët e partive më të mëdha politike 
parlamentare të atëhershme, presidenti i shtetit dhe BE dhe 
SHBA. 
Marrëveshja Kornizë e Ohrit është e përbërë nga disa 
pjesë, 10 kapituj dhe 3 anekset, Aneksi A - Amendamentet 
kushtetuese, Aneksi B - Ndryshimet në legjislacion dhe 

Aneksi C - Implementimi dhe masat për ndërtim të 
mirëbesimit. MKO me parimet e vendosura, si dhe Anekset 
A dhe B ka ndikim në sistemin kushtetues dhe politik, si 
dhe në ligjvënien në Maqedoni. Në MKO parimisht është 
paraparë që të gjitha zgjidhjet ligjore të bëhen në afat brenda 
45 ditëve nga nënshkrimi i MKO deri në fund të vitit 2002, 
ndërsa një pjesë nga disa masat  tjera (p.sh. për policinë) 
duhet të zbatohen deri në vitin 2004.
  Në vitin 2005  Qeveria e Maqedonisë konstatoi se gjitha 
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ligjet që dalin nga MKO janë sjellur me përjashtim të ligjeve 
për rregullimin e përdorimit të gjuhës dhe simboleve 
(flamujve). Që atëherë nuk ka vlerësime të tjera të statusit 
të kornizës ligjore.
Ky studim do të japë pasqyrë të shkurtër të MKO dhe 
reflektimin e saj në kornizën ligjore ose juridike, përsa 
i përket ligjeve të miratuara.  Qëllimi i këtij studimi është 
të bëjë një shqyrtim gjithëpërfshirës të kornizës ligjore 
- ligjet (përfshirë ndryshimet dhe plotësimet e ligjeve) që 
dalin nga MKO dhe janë miratuar për implementimin e 
MKO. Shqyrtimi është i orientuar drejtë arritjes së kornizës 
ligjore, dhe nuk përfshin analizën e zbatimit ose efektivitetin 
e këtyre ligjeve. 

1. Metodologjia
Lënda e studimit të rastit është shqyrtim gjithpërfshirës i 
kornizës ligjore (ligjeve) që dalin nga Marrëveshja Kornizë 
e Ohrit, respektivisht që janë të nevojshme për zbatimin e 
saj. Me këtë rast hipoteza është se është vendosur korniza 
ligjore për implementimin e MKO, respektivisht se janë 
sjellur të gjitha ndryshimet kushtetuese (Aneksi A) dhe 
ligjet (Aneksi B) të nevojshme për zbatimin e Marrëveshjes 
kornizë.

 Studimi trajton analizën e situatave: (1) ligje dhe çështje të 
parapara që do të rregullohen sipas Marrëveshjës kornizë 
të Ohrit, (2) fusha e veçantë për të cilën është pararparë 
të miratohen ligjet e njëjta, (3) ligjet e miratuara për 
implementimin e MKO.

Si dimensione ose fushat të veçanta janë përcaktuar: 
ndërprerja e armiqësive, mos diskriminimi dhe përfaqësimi i 
drejtë; identiteti, gjuha dhe arsimimi, procedurat e posaçme 
kuvendore ose mbrojtja nga majorizimi, zhvillimi i pushtetit 
së decentralizuar dhe çështje të tjera. 

Në listën e legjislacionit (shtojca 1) janë përfshirë ligjet, 
respektivisht ndryshimet/plotësimet e tyre me të cilat 
për herë të parë janë futur dispozita për implementimin 
e MKO.  Më shumë ligje në listë janë ndryshuar apo 
zëvendësuar me ligje të reja më vonë, por pa ndikuar në 
përmbajtjen relevante për zbatimin e MKO. Këto ndryshime 
nuk janë të shënuara, sepse në qoftë se shënohen 
ndryshimet e tilla lista do të bëhej “pafund”. Në qoftë se në 
një ligj janë bërë më shumë ndryshime për zbatimin e MKO, 
janë të listuara më vete, por në të njëjtin rresht me aktin e 
parë. Disa ligje janë të përsëritura, sepse ata lidhen me më 
shumë pjesë të MKO p.sh. edhe me përfaqësimin adekuat 
edhe me gjuhën. 

Metodologjia e analizës së këtij studimi të rastit përfshin: 
analizën përmbajtjes së Kushtetutës dhe Marrëveshjes 
Kornizë të Ohrit, analizë të ligjeve të miratuara në 
parlamentin e RM(Raportet Vjetore të Kuvendit), anketat, 
intervistat dhe hulumtimet ekzistuese, analizat dhe 
dokumentet në sferën e MKO.

 Kufizime të metodologjisë

Në procesin e përgatitjes së studimit kufizim ishte fakti se 
institucionet shtetërore nuk mbajnë evidencë të veçantë 
apo të dhëna për ligjet e miratuara nga Marrëveshja kornizë 
e Ohrit dhe cili është numri i tyre. Parlamenti i Maqedonisë 
mban evidencë për ligjet e miratuara në bazë të parimit 
të shumicës së dyfishtë.  Korniza ligjore për MKO dhe 
lista e ligjeve të miratuara me shumicën e dyfishtë janë të 
ngjashme, por nuk përputhen plotësisht.  Gjegjësisht lista 
e ligjeve të miratuara me shumicën e dyfishtë është më e 
gjerë se tërësia e ligjeve për implementimin e Marrëveshjes 
kornizë.  Për shembull, Ligji mbi institucionet e arsimit 
të lartë të komuniteteve fetare (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 
81/08) dhe Ligji për stemën e RM (“Gazeta Zyrtare e RM” 
br.138/09) janë miratuar me shumicë të dyfishtë, por  nuk 

janë të lidhura drejtëpërdrejtë me implementimin e MKO.

Disa ligje nuk janë të parapara me MKO, por janë të lidhura 
me parimet e MKO, si për shembull  Ligji për parandalimin 
dhe mbrojtjen nga diskriminimi (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 
50/10).  Ky ligj u miratua si pjesë e agjendës për integrim 
të Maqedonisë në BE, por është me rëndësi për zbatimin 
e parimit të rëndësishëm të Marrëveshjes kornizë - mos 
diskriminimit.  Në mënyrë të ngjashme është sjellur edhe 
Ligji për avansimin e të drejtave të komuniteteve që janë 
më pak se 20% e popullsisë së RM (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 
92/08), i cili nuk është e paraparë në MKO, por përplotëson 
MKO. Ligji për bashkëpunim ndërkomunal (“Gazeta zyrtare 
e RM” nr. 79/09), përsëri edhe pse nuk është paraparë me 
MKO e mbindërton Ligjin për vetëqeverisjen lokale dhe për 
këtë arsye është përfshirë në shqyrtim. 

2. Korniza ligjore për implementimin e MKo
Marrëveshja Kornizë e Ohrit është e përbërë nga disa 
pjesë, 10 kapituj dhe 3 anekset, Aneksi A - Amendamentet 
kushtetuese, Aneksi B - Ndryshimet në legjislacion dhe 
Aneksi C – Implementimi dhe masat për ndërtim të 
mirëbesimit.  Çështjet që janë të rregulluara nga MKO 
mund të grupohen në dimensionet ose fushat e mëposhtme: 
ndërprerja e armiqësive, mos diskriminimi dhe përfaqësimi 
i drejtë, identiteti, gjuha dhe arsimimi, procedurat e veçanta 
parlamentare ose mbrojtja nga majorizimi, zhvillimi i 
pushtetit së decentralizuar dhe çështje të tjera.

 Në anekset janë të rregulluara amendamentet kushtetuese, 
ndryshimet në legjislacion dhe implementimi dhe masat 
për ndërtimin e mirëbesimit.

 Aneksi  A - Ndryshimet kushtetuese – janë të përfshira 16 
amandamente - preambula, Nenet - neni 7 për përdorimin e 
gjuhës, neni 8 për parimin e përfaqësimit të drejtë, neni 19 
mbi barazinë e bashkësive fetare, neni  48 për identitetin 
dhe arsimin në gjuhën amtare, neni  56 për mbrojtjen e 
trashëgimisë kulturore, neni  69 për sferat për mbrojtjen 
nga majorizimi (shumica e dyfishtë), neni 77 për Avokatin e 
Popullit, neni 78 dhe neni 84 për Komitetin për marrëdhënie 
mes bashkësive, neni 86 për Këshillin e sigurimit, neni 104 
për zgjedhjen e Këshillit gjyqësor republikan, neni  109 
për zgjedhjen e Gjykatës Kushtetuese, neni  114 dhe 115 
për Pushtetin lokal dhe neni  131 dispozitat kalimtare dhe 
përfundimtare, duke përfshirë  cilat dispozita ndryshohen 
me shumicë të dyfishtë.

Aneksi B  - Ndryshimet në legjislacion - përmban dhjetë pika 
për ndryshime në legjislacion.  Më së shpeshti dispozitat 
janë të përgjithshme – do të miratohen ligjet për nëpunësit 
shtetëror. Në nëntë pika rregullohen fusha të veçanta: ligji 
për vetëqeverisje lokale, mbi ligji mbi financimin lokal, 
ndarjes territoriale, për policinë lokale, nëpunësit shtetëror 
dhe administratën publike, rregullorja e re e Kuvendit, 
ligjet në lidhje me përdorimin e gjuhëve, ligji për Avokatin 
e popullit.  Nga nëntë pika – katër janë për zhvillimin e 
pushtetit së  decentralizuar.  Pika e dhjetë është Ligje të 
tjera: “Kuvendi do të ligjësojë të gjitha dispozitat ligjore që 
mund të jenë të domosdoshme për ti dhënë  efekt të plotë të 
Marrëveshjes kornizë dhe do të ndryshojë ose të suprimojë 
të gjitha dispozitat që nuk janë në pajtim me Marrëveshjen 
Kornizë”. Në përgjithshmërinë e MKO udhëzon edhe Ali 
Ahmeti, i cili konsideron se marrëveshja i jep drejtimet 
kryesore, dhe nuk mund të përshkruajë në detaje të gjitha 
çështjet.

Aneksi C i referohet implementimit të Marrëveshjes dhe 
masave të ndërtimit të mirëbesimit. Këtu janë të rregulluara 
çështjet për mbështetje ndërkombëtare, regjistrimit, 
zgjedhjet, kthimin e refugjatëve dhe rolin e bashkësisë 
ndërkombëtare.
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Hapi i parë për zbatimin e MKO është shkrirja e dispozitave 
nga Aneksi A - Amendamentet kushtetuese në amandamente 
kushtetuese. Në vitin 2001 janë miratuar 15 Amendamente  
nga IV (Preambula) deri në XVIII, në përputhje me Aneksin 
B, me përjashtim të nenit 84 dhe nenit 86 janë bashkuar  në 
një amendament XIII.

Me ndryshimet kushtetuese kanë filluar aktivitetet në 
ndryshimet e legjislacionit të parashikuar me Aneksin B. Ky 
proces i cili filloi në vitin 2002 ende zgjat.

Në tabelën 1 është paraqitur shqyrtimi i grupuar, ndërsa 
në shtojcën 1 është Përmbledhja e ligjeve të miratuara për 
implementimin e MKO.

Në periudhën e kaluar dhjetë vjeçare janë miratuar dhe 

ndryshuar 133 ligje të cilat përbëjnë kornizën ligjore për 
implementimin e MKO. Me këto ligje rregullohen të gjitha 
çështjet e parashikuara në Aneksin B në MKO dhe numri 
i ligjeve të miratuara është dukshëm më i madh se numri 
i përcaktuar në Aneksin B të MKO.  Disa ligje të caktuara 
rregullojnë më shumë se një çështje, dhe janë të përfshira 
në fushat përkatëse dhe për këtë arsye numri i përgjithshëm 
i ligjeve është 147.  Për shembull Ligji për monumentet 
memoriale dhe përmandoret, i cili është një ligj primar për 
zhvillimin decentralizimin e pushtetit, ka dispozita edhe 
për mbrojtjen nga majorizimi (shumica e dyfishtë), si dhe  
dispozita për përdorimin e gjuhëve në të dhënat, dmth 
rregullon çështjet e tri fushave të MKO. Në disa raste ligjet 
janë të përfshira vetëm në pjesën kryesore. 

Tabela 1. Pasqyrë e grupuar e ligjeve të parapara dhe të miratuara për implementimin e MKo

Dimensioni/fusha e MKo
Ligje / çështje të 
parapara me MKO 
(Aneks B)

Ligje të miratuara 
për implementimin 
e MKO

Vërejtje

Ndërprerja e armiqësive 0 4 Nuk ka ligje të parapara në Aneksin B.

Mos diskriminimi dhe përfaqësimi 
i drejtë 2 59

Ligje të parapara në mënyrë të përgjithshme 
për zbatimin e përfaqësimit të drejtë dhe ligji 
për Avokatin e Popullit.

identiteti, kultura, gjuha dhe 
arsimimi 1 40 Ligje të parapara në mënyrë të përgjithshme 

për përdorimin e gjuhëve.
Mbrojtja nga majorizimi 1 5 E paraparë rregullorja e Kuvendit.

zhvillimi i pushtetit të 
decentralizuar 4 40 Të përmendura katër ligje dhe në mënyrë të 

përgjithësuar ligje të tjera. 

Të tjera 2 1 Dispozita (10) për sjelljen e gjitha ligjeve tjera 
të domosdoshme

Gjithsejt: 10 133 (149)
133 ligje të sjellura, me disa rrregullohen më 
shumë sfera për këtë numri nëpër dimensione 
është mbi 150.

Shumica e ligjeve të miratuara (59) janë për zbatimin 
e parimit të përfaqësimit të drejtë (bashkë me mos 
diskriminimin).  Mandej vijnë ligjet për përdorimin e 
gjuhëve dhe për zhvillimin e pushtetit të decentralizuar.

Për më shumë sfera janë sjellur më shumë ligje se që është 
parashikuar, në përputhje me Aneksin B, pika 10 se do të 
miratohen të gjitha ligjet e nevojshme për implementimin 
e MKO.

Në sferën për ndërprerjen e armiqësive nuk janë paraparë 
ligje, ndërsa janë sjellur tre ligje dhe një interpretim autentik  
(ligjet për të drejtat e veçanta të “branitellave”, për amnesti 
dhe për dorëzimin vullnetar të armëve).

Disa ligje nuk janë të parapara me MKO, por janë të lidhura 
me parimet përkatëse të MKO, si për shembull Ligji për 
parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi (“Gazeta 
zyrtare e RM” nr. 50/10). Ky ligj u miratua si pjesë e agjendës 
BE të Maqedonisë, por është e rëndësishme për zbatimin 
e parimit të rëndësishëm të MKO – mos diskriminimit. Në 
mënyrë të ngjashme është sjellur edhe Ligji për avansimin 
e të drejtave të komuniteteve që janë më pak se 20% e 
popullsisë së RM  (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 92/08), i cili 
nuk është e paraparë në MKO, por përplotëson MKO. Ligji 
për bashkëpunim ndërkomunal (“Gazeta zyrtare e RM” 
nr. 79/09), përsëri edhe pse nuk është paraparë me MKO 
e mbindërton Ligjin për vetëqeverisjen lokale dhe për këtë 
arsye është përfshirë në shqyrtim. 

Dy ligje u miratuan pas vitit 2004  edhe atë ligjet për 
përdorimin e gjuhës dhe përdorimin e flamujve. Në vitin 
2004  me referendum është sjellur Ligji për organizim 
territorial.

Parlamenti i Maqedonisë, mban evidencë të ligjeve të 
miratuara me shumicë të dyfishtë dhe deri sot janë sjellur 

gjithsej 7849 ligje. Lista e ligjeve të miratuara me shumicë të 
dyfishtë dhe pasqyra e ligjeve të sjellura për implementimin 
e MKO dallohen në mes vete. Më shumë ligje  në të cilat 
është përfshirë parimi për përfaqësim të drejtë, me rëndësi 
për MKO, nuk miratohen me shumicë të dyfishtë.

Ka dhe shembuj të kundërt të ligjeve të miratuara me 
shumicë të dyfishtë, por nuk janë të destinuara për zbatimin 
e MKO, siku Ligji për stemën.

Qeveria e RM në vitin 2005 deklaroi është përmbushur 
rregullativa ligjore sipas asaj që është paraparë me 
MKO.  “Në pjesën më të madhe është implementuar dhe 
Aneksi B (shih më lartë). Në tremujorin e parë të vitit 2005 
duhet të miratohen dy ligjet e fundit që janë një detyrim 
i Marrëveshjes kornizë: Ligji për përdorimin e gjuhëve 
të bashkësive dhe Ligji për përdorimin e simboleve 
të bashkësive.(Pyetësori i BE)50.  Fuere konsideron se 
legjislacioni është fusha me arritjet më të mëdha. 50

Përveç gjendjes faktike, edhe perceptimi është i 
rëndësishëm, për plotësimin e kornizës ligjore, i qytetarëve 
dhe personaliteteve publike.

Shumica e qytetarëve (50.4%) konsideron se janë miratuar 
gjitha ligjet e nevojshme apo shumica e ligjeve (perceptimi 
i kompletimit të kornizës ligjore). Çdo i treti qytetar (37.2%) 
konsideron se është sjellur një pjesë e caktuar e ligjeve 
(perceptimi i mos kompletimit të kornizës ligjore) dhe 12,4% 
nuk   kanë përgjigje.  Në anketën e personaliteteve publike 
dhe të informuar shumica dërrmuese (90%) kanë qëndrim 
se janë miratuar gjitha ligjet e nevojshme apo pjesa më e 
madhe tyre.

49 Kuvendi i RM, Raportet vjetore 2002-2010
50 Përgjigje të Pyetësorit të BE, 14.02.2005, Kapitulli I. Kriteriumet politike
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Tabela 2. Sjellja e gjitha ligjeve të nevojshme për implementimin e MKo, sipas përkatësisë etnike dhe PiP 
(Personalitete të informuar publik)

Мaq. Shq. Tur. Rom. Srb. vlle. Bosh. Gji. PiP
Janë sjellur gjitha ligjet e nevojshme 28,4 % 2,5 % 3,9 % 18,5 % 30,6 % 18,2 % 5,3 % 20,4 % 27 %
Janë sjellur pjesa më e madhe e ligjeve 35,4 % 16,3 % 32,5 % 25,9 % 27,8 % 27,3 % 31,6 % 30,0 % 63 %
Janë sjellur një pjesë e caktuar e 
ligjeve 23,7 % 70,0 % 51,9 % 40,7 % 19,4 % 36,4 % 47,4 % 37,2 % 10 %

ND/PP 12,5 % 11,2 % 11,7 % 14,8 % 22,2 % 18,2 % 15,8 % 12,4 % 0 %
Burimi: Anketa e popullsisë, 2011 

Ndarja në pikëpamjet për kompletimin e kornizës ligjore 
është e pranishme edhe tek  politikanët.  Nga njëra anë 
janë ata që kanë mendimin se korniza ligjore nuk është 
përmbushur, dhe ata që mendojnë se çdo gjë që ishte 
e paraparë me MKO është shkrirë në Kushtetutën dhe 
ligjet. Këto dallime janë të rëndësishme sepse tregojnë 
interpretimet e ndryshme të MKO. Për Sheqerinskën numri 
më i madh i çështjeve në MKO janë çështje ligjore dhe ligjet 
e nevojshme janë miratuar. Edhe Jankullovska konsideron 
se korniza ligjore është e rrumbullaksuar.  Nga ana tjetër, 
për Ahmetin është e rëndësishme që të respektohet 
fryma e MKO, për Alitin MKO është filozofi e jete, ndërsa 
Shehapi konsideron se vetëdija e re e qytetarëve është më e 
rëndësishme se shteti ligjor. 

Abdilaqim Ademi, zëvendëskryeministri i Qeverisë, 
përgjegjës për implementimin e MKO, në tetor të vitit 2008 
deklaroi se implementimi i ligjeve të miratuara deri në vitin 
2008 arriti në nivel prej 95%, dhe pjesa e mbetur 5%, janë në 
lidhje me çëshjtjet e pa rregulluara për luftëtarët e Ushtrisë 
Çlirimtare Kombëtare (UÇK) dhe ligji për amnistinë. Çështja 
e ligjit të amnistisë u mbyll me interpretim autentik në vitin 
2011.

Ljupco Georgievski, ish kryeministër i Maqedonisë, thotë: 
“Nga pikëpamja e sotme, konsideroj se duhet të kishte 
reforma të mëdha në drejtim të rritjes së të drejtave të 
shqiptarëve në Maqedoni.  Por nuk ishte e nevojshme të 
arrihet deri te kjo ishte me armë. MKO është reforma më 
e madhe që është bërë në 20 vitet e Maqedonisë të pavarur 
dhe dëm do të jetë nëse së shpejti nuk e përfundojmë me 
anëtarësim në strukturat Euro-Atlantike. Marrëveshja është 
95-99 për qind realizuar. “ Për më tepër Georgievski thekson 
se: “Ka dy gjëra që janë zbatuar dhe nuk ishin të planifikuara, 
ato janë Shkupi dygjuhësor dhe reorganizimi territorial.”51 
Osman Kadriu, profesor universitetar dhe ekspert i së drejtës 
kushtetuese dhe civile, për ndryshimet dhe plotësimet e 
ligjeve pas nënshkrimit të MKO konsideron se “Ka pasur 
devijime të rënda, së pari, ajo që është me rëndësi dinamika 
e miratimit të ligjeve është nuk është respektuar, kishte 
shkelje serioze të kohës dhe intervaleve kohore në të cilat 
duheshte të miratohen ligjet konkrete.  Ja vetëm se Ligji 
mbi gjuhët që në pajtim me MKO dhe aneksit duheshte të 
jetë i sjellur në vitin 2004, ai ligj u miratua në vitin 2008. Së 
dyti ekziston implementim jopërkatës, sinkronizim dhe 
harmonizimin jopërkatës ligjeve, qoftë nëse duheshte të 
bëhen ndryshimet dhe plotësimet përkatëse të ligjeve 
ekzistuese në fushave konkrete, ose miratimin e ligjeve 
plotësisht të reja “ - përfundon Kadriu.

Nga ana tjetër Ixhet Mehmeti, ish ministër i drejtësisë 
në Qeverinë e RM dhe aktualisht Avokat i Popullit, për 
kornizën ligjore të miratuar sipas MKO thotë se “ Që kur 
u nënshkrua MKO për një kohë shumë të shkurtër dhe në 
afatet  e përcaktuara në marrëveshje pati sukses që ajo që 
51 Pjesë nga fjalimi i Ljupço Georgievskit në Konferencën ndërkombëtare 
“ Marrëveshja kornizë e Ohrit: Drejtë anëtarësimit të Maqedonisë në BE 
dhe në NATO”, 2011, Maqedoni

u përcaktua aty të derdhet në normë kushtetuese. Ka pasur 
edhe një periudhë ku ato norma kushtetuese u bashkuan 
në norma sistemore dhe akte tjera juridike dhe në fusha të 
ndryshme që trajtojnë ndryshimet në kushtetutë. Konsideroj  
se nga aspekti formal juridik, sipas mendimit tim, nëse atë 
e them me përqindje, diku rreth 90% është e kompletuar ajo 
kornizë formale ligjore. Mbetet ende rregullimi i mëtejshëm 
i segmenteve të caktuara, këtu mendoj se nuk është e 
rregulluar deri në fund çështja në lidhje me përdorimin e 
gjuhëve. “ 

Qëndrimet e mësipërme mund të tregojnë se dallimet në 
qëndrimet e maqedonasve dhe shqiptarëve etnik nuk janë në 
vlerësimin e kompletimit të kornizës ligjore por në zbatimin 
e dhe efektivitetin apo kritikën e vetë marrëveshjes. Ademi 
konsideron se MKO nuk është implementuar plotësisht, 
respektivisht se pavarësisht nga ndryshimet e miratuara 
kushtetuese dhe legjislacionin, ato jo tërësisht funksionojnë 
në praktikë.  Rufi Osmani konsideron se korniza e MKO 
për decentralizimin e pushtetit në qeverisjen lokale dhe 
decentralizimin financiar është shumë e ngushtë dhe e 
pamjaftueshme.

PëRFUNDiME DhE REKoMANDiME
është vendosur korniza ligjore për implementimin e 
MKo

Janë miratuar amandamentet kushtetuese, si dhe më 
shumë se 130 ligje, të cilat përbëjnë kornizën ligjore për 
implementimin e MKO. Më shumë  ligje janë sjellur për 
zbatimin e mos diskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë; 
identitetit, gjuhës dhe arsimit; dhe zhvillimin e pushtetit të 
decentralizuar. 

Në shumë raste ligjet janë miratuar më vonë se sa ishte 
planifikuar (45 ditë nga nënshkrimi i MKO deri në fund 
të vitit 2002), ndërsa më së voni janë sjellur ndoshta ligjet 
më të kontestuara për përdorimin e gjuhës, flamujve dhe 
organizimin territorial (të komunave).

Një pjesë e kornizës ligjore ka ekzistuar edhe para MKo 

Një pjesë e kornizës ligjore për implementimin e 
Marrëveshjes kornizë, veçanërisht në pjesën e identitetit 
(flamujt) dhe përdorimin e gjuhës (në arsim, në procedura), 
ka ekzistuar edhe para vitit 2001, si pjesë të sistemit të 
kaluar, ose duke i përshtatur me legjislacionin e konventave 
ndërkombëtare të ratifikuara .

Ligje të miratuara edhe jashtë asaj të parashikuar 

Pika 10 e Aneksit B të Marrëveshjes kornizë ka qëndrim të 
përgjithshëm për miratimin e të gjitha ligjeve të nevojshme 
( jo të përmendura) për implementimin e MKO.

 Në periudhën fillestare janë sjellur tre ligje të në fushën e 
ndërprerjes së armiqësive, dhe janë sjellur ligje për mbrojtje 
nga majorizimi në nivel lokal.  Të dy grupet nuk janë të 
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parapara në mënyrë specifike me MKO. Ekzistojnë qëndrime 
që nuk kanë qenë të parapara edhe ndarja territoriale dhe 
dygjuhësia e Shkupit.

 Në periudhën e fundit janë miratuar ligje të cilat nuk kanë 
qenë të parapara në MKO, por që e plotësojnë atë edhe si 
Ligji për avansimin e të drejtave të komuniteteve që janë më 
pak se 20% e popullsisë së RM, ose që janë pjesë e reformave 
të tjera të tilla si integrimi në BE dhe që janë të rëndësishme 
për implementimin e MKO, si Ligji për parandalimin dhe 
mbrojtjen nga diskriminimi, apo janë përplotësim i “brezit 
të parë” të ligjeve si Ligji për bashkëpunimin ndërkomunal. 

Ekzistojnë pritje për ndryshime dhe plotësime në disa 
sfera

Përveç qëndrimeve në lidhje me kompletimin e kornizës  
ligjore për implementimin e MKO, ka pikëpamje se për 
rrumbullaksimir të kornizës ligjore janë të nevojshme 
ndryshime në: Ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe; 
përdorimi i flamujve (përshkak të heqjes së disa dispozitave 
nga ana e Gjykatës Kushtetuese); rregullimi ligjor i statusit 
të luftëtarëve veteranëve ish-Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare 
(UÇK) dhe ligji për amnistinë.

Në vitin 2011  u bënë ndërhyrje në tre nga katër fusha – 
gjuhën, flamujt dhe amnistinë.

Dallime në perceptime – vlerësimi i implementimit të 
MKo 

Ka dallime në qëndrimet e maqedonasve dhe shqipëtarëve 
etnikë, në atë se nëse MKO është projekt ligjor apo është më 
shumë se kornizë ligjore. Disa nga dallimet në perceptimet 
për përmbushjen e kornizës ligjore, mund të mos jenë 
në vlerësimin për përmbushjen, por në zbatimin dhe 
efektivitetin, apo kritika e vetë marrëveshjes. Për disa kritikë 
MKO është e pamjaftueshme dhe  ka nevojë për një kontratë 
të re. Për disa nga kritikët nuk është një çështje e kornizës 
ligjore, por zbatimi i saj.

Dallimet në mes ligjeve për implementim të MKo dhe 
vendosjes me shumicë të dyfishtë

Për implementimin e MKO janë miratuar mbi 130 ligje, 
ndërsa me vendosje me shumicë të dyfishtë janë miratuar 
rreth 80 ligje.  Lista e ligjeve të miratuara me shumicë të 
dyfishtë dhe pasqyra e ligjeve të sjellura për implementimin 
e MKO dallohen mes vete.  Më shumë ligje në të cilat 
përfshihet parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, i 

rëndësishëm për implementimin e MKO, nuk miratohen me 
shumicë të dyfishtë. Ka dhe shembuj të kundërt të ligjeve të 
miratuara me shumicë të dyfishtë, por nuk janë të destinuara 
për implementimin e MKO.

Profili i autorit: Fisnik Shabani u lind më 29.04.1986 në 
Kumanovë.  Ka përfunduar studimet universitare në 
Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës 
(USHT) dhe aktualisht është në përfundim të studimeve 
të  magjistraturës në të Drejtën civile në Fakultetin Juridik 
pranë të njejtit universitet.  Gjatë studimeve nga 2006-
2008 ka qenë anëtar aktiv në Unionin e Studentëve të 
USHT-së, në pozicionin e Sekretarit të Përgjithshëm.  Në 
këtë periudhë ishte gjithashtu anëtar i Senatit të USHT-
së.  Nga tetori 2008 deri në qershor 2009, ka punuar si 
asistent në lëndët juridike në Fakultetin e Administratës 
të Biznesit dhe Fakultetit të Administratës Publike 
në USHT.  Që nga tetori i vitit 2010, punon në MCMS. 
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Shtojca 1: Pasqyra e ligjeve të miratuara për implementimin e MKo

Ligje/çështje të 
parapara në MKo

Ligje të miratuara për implementimin e MKo

Aneksi A Amendamentet kushtetuese (Gazeta zyrtare e RM nr.91/2001);
Ndërprerja e armiqësive

MKO neni 2.1;
Nuk ka dispozita në 
anekset duke përfshirë 
Aneksin B - ligjet

Ligji për të drejtat e veçanta të pjesëtarëve të forcave të sigurimit të Republikës së Maqedonisë dhe të 
anëtarëve të familjeve të tyre (Gazeta zyrtare e RM nr. 2/2002);
Ligji për amnisti (Gazeta zyrtare e RM nr. 18/2002); Komentimi autentik i Ligjit për amnisti (Gazeta zyrtare e 
RM nr. 99/2011);
Ligji për dorëzimin vullnetar dhe grumbullimin e armëve të zjarrit, municionit dhe materieve shpërthyese 
dhe për legalizimin e armëve (Gazeta zyrtare e RM nr. 37/2003, 9/2004);
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Jo diskriminimi dhe përfaqësimi i drejtë

MKO neni 4.1 – 4.3;
Aneksi A -  neni 8, 19, 77, 
84, 86, 104 dhe 109
Aneksi B – pikat 5 dhe  9;

Parimi i mos 
diskriminimit dhe 
trajtimi i barabartë;
 
5. Ligjet për përfaqësim 
adekuat dhe 
përfaqësim të drejtë në 
administratën shtetërore 
dhe publike;

Zgjedhja e Avokatit të 
Popullit, një e treta e 
gjykatësve të Gjykatës 
kushtetuese dhe tre 
anëtarë të Këshillit 
gjyqësor me shumicë të 
veçantë;
(lidhur edhe mbrojtjen 
nga majorizimi)

9. Roli i Avokatit të 
Popullit

(Amendamentet kushtetuese VI, VII, XI, XIII, XIV, XV)
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për regjistrim të popullatës, amvisërive dhe banesave në 
Republikën e Maqedonisë, viti 2002 (“Gazeta zyrtare e RM nr. 43/2002);
Ligji për regjistrim të bujqësisë në Republikën e Maqedonisë, viti 2006 (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 39/2006);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për regjistrim të popullatës, amvisërive dhe banesave në 
Republikën e Maqedonisë në vitin  2011 (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 156/2010);
Ligji për plotësime të Ligjit për punë të brendshme (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 38/2002);
Ligji për Avokatin e Popullit (Gazeta zyrtare e RM nr. 60/2003);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për Këshillin republikan gjyqësor (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 
43/2003);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për nëpunës shtetëror  („Gazeta zyrtare e RM nr. 43/2002),   Ligji 
për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për nëpunës shtetëror  („Gazeta zyrtare e RM nr. 40/2003),  Ligji për 
ndryshime dhe plotësime të Ligjit për nëpunës shtetëror  („Gazeta zyrtare e RM nr. 69/2004);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 40/2003); Ligji 
për marrëdhënie pune („“Gazeta zyrtare e RM” nr. 62/2005)
Ligji për plotësime të Ligjit për ndërmarrjet publike (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 40/2003),
Ligji për plotësime të Ligjit për standard të nxënësve dhe studentëve (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 40/2003);
Ligji për plotësim të Ligjit për arsim fillor (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 40/2003); 
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për gjykatat (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 64/2003); 
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për kulturë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 49/2003); 
Ligji për prokurorinë publike (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 38/2004);
Ligji për drejtorinë e doganave (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 46/2004); 
Ligji për komunikime elektronike (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 13/2005);
Ligji për veprimtari radiodifuzive (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 100/05);
Ligji për buxhetet (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 64/2005);
Ligji për Drejtorinë për të hyrat publike (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 81/2005);
Ligji për fondin filmik të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 81/2005);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për sigurim shëndetësor (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 84/2005);
Ligji për Akademinë për trajnim të gjykatësve dhe prokurorëve publik (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 13/2006);
Ligji për fluturim ajror (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 14/2006);
Kodi zgjedhor (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 40/2006);
Ligji për punë të jashtme (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 46/2006);
Ligji për energjetikë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 63/2006);
Ligji për arsim dhe trajnim profesional (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 71/2006);
Ligji për ndryshim edhe plotësime të Ligjit për pengimin e korrupsionit (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 126/2006);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për mbrojtje shëndetësore (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/2007);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për mbrojtje sociale (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 40/2007);
Ligji për themelimin e Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural
(“Gazeta zyrtare e RM” nr. 72/2007); 
Ligji për avokaturën shtetërore (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 87/2007);
Ligji për të drejtën e të miturve (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 87/2007);
Ligji për themelimin e Agjencisë nacionale për programe arsimore evropiane dhe mobilitet  (“Gazeta zyrtare 
e RM” nr. 113/2007);
Ligji për Këshillin e prokurorëve publik (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 150/2007);
Ligji për arsimin e të rriturve (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 7/2008);
Ligji për caktimin e kushteve plotësuese për kryerjen e funksionit publik (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 14/2008);
Ligji për kadastër të patundshmërisë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 40/2008);
Ligji për veprimtari shkencore-hulumtuese (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 46/2008);
Ligji për shërbim gjyqësor (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 98/2008);
Ligji për avancimin e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive të cilat janë më pak se 20% nga popullata e RM 
(“Gazeta zyrtare e RM” nr. 92/2008);
Ligji për qendrën e provimit shtetëror (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 142/2008);
Ligji për akademinë ushtarake (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 83/2009);
Ligji për Kuvendin e Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 104/2009);
Ligji për akreditim (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 120/2009);
Ligji për bazën e të dhënave nacionale kriminalistike-kundër zbulimit (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 120/2009);
Ligji për provim e avokatit (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 10/2010); 
Ligji për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 36/2010);
Ligji për pengimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 50/2010);
Ligji për nëpunësit shtetëror  (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 52/2010);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për komunikime elektronike (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 83/2010)
Ligji për hetim (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 115/2010);
Ligji për vlerësim (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 115/2010);
Ligji për themelimin e Rrjetit akademik hulumtues maqedonas (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 124/2010);
Ligji për mbrojtjen e konkurrencës (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 145/2010);
Ligji për plotësimin e Ligjit për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 115/2007)
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Jo diskriminimi dhe përfaqësimi i drejtë

MKO neni 4.1 – 4.3;
Aneksi A -  neni 8, 19, 77, 
84, 86, 104 dhe 109
Aneksi B – pikat 5 dhe  9;

Parimi i mos 
diskriminimit dhe 
trajtimi i barabartë;
 
5. Ligjet për përfaqësim 
adekuat dhe 
përfaqësim të drejtë në 
administratën shtetërore 
dhe publike;

Zgjedhja e Avokatit të 
Popullit, një e treta e 
gjykatësve të Gjykatës 
kushtetuese dhe tre 
anëtarë të Këshillit 
gjyqësor me shumicë të 
veçantë;
(lidhur edhe mbrojtjen 
nga majorizimi)

9. Roli i Avokatit të 
Popullit

(Amendamentet kushtetuese VI, VII, XI, XIII, XIV, XV)
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për regjistrim të popullatës, amvisërive dhe banesave në 
Republikën e Maqedonisë, viti 2002 (“Gazeta zyrtare e RM nr. 43/2002);
Ligji për regjistrim të bujqësisë në Republikën e Maqedonisë, viti 2006 (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 39/2006);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për regjistrim të popullatës, amvisërive dhe banesave në 
Republikën e Maqedonisë në vitin  2011 (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 156/2010);
Ligji për plotësime të Ligjit për punë të brendshme (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 38/2002);
Ligji për Avokatin e Popullit (Gazeta zyrtare e RM nr. 60/2003);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për Këshillin republikan gjyqësor (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 
43/2003);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për nëpunës shtetëror  („Gazeta zyrtare e RM nr. 43/2002),   Ligji 
për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për nëpunës shtetëror  („Gazeta zyrtare e RM nr. 40/2003),  Ligji për 
ndryshime dhe plotësime të Ligjit për nëpunës shtetëror  („Gazeta zyrtare e RM nr. 69/2004);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 40/2003); Ligji 
për marrëdhënie pune („“Gazeta zyrtare e RM” nr. 62/2005)
Ligji për plotësime të Ligjit për ndërmarrjet publike (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 40/2003),
Ligji për plotësime të Ligjit për standard të nxënësve dhe studentëve (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 40/2003);
Ligji për plotësim të Ligjit për arsim fillor (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 40/2003); 
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për gjykatat (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 64/2003); 
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për kulturë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 49/2003); 
Ligji për prokurorinë publike (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 38/2004);
Ligji për drejtorinë e doganave (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 46/2004); 
Ligji për komunikime elektronike (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 13/2005);
Ligji për veprimtari radiodifuzive (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 100/05);
Ligji për buxhetet (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 64/2005);
Ligji për Drejtorinë për të hyrat publike (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 81/2005);
Ligji për fondin filmik të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 81/2005);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për sigurim shëndetësor (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 84/2005);
Ligji për Akademinë për trajnim të gjykatësve dhe prokurorëve publik (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 13/2006);
Ligji për fluturim ajror (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 14/2006);
Kodi zgjedhor (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 40/2006);
Ligji për punë të jashtme (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 46/2006);
Ligji për energjetikë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 63/2006);
Ligji për arsim dhe trajnim profesional (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 71/2006);
Ligji për ndryshim edhe plotësime të Ligjit për pengimin e korrupsionit (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 126/2006);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për mbrojtje shëndetësore (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/2007);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për mbrojtje sociale (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 40/2007);
Ligji për themelimin e Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural
(“Gazeta zyrtare e RM” nr. 72/2007); 
Ligji për avokaturën shtetërore (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 87/2007);
Ligji për të drejtën e të miturve (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 87/2007);
Ligji për themelimin e Agjencisë nacionale për programe arsimore evropiane dhe mobilitet  (“Gazeta zyrtare 
e RM” nr. 113/2007);
Ligji për Këshillin e prokurorëve publik (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 150/2007);
Ligji për arsimin e të rriturve (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 7/2008);
Ligji për caktimin e kushteve plotësuese për kryerjen e funksionit publik (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 14/2008);
Ligji për kadastër të patundshmërisë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 40/2008);
Ligji për veprimtari shkencore-hulumtuese (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 46/2008);
Ligji për shërbim gjyqësor (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 98/2008);
Ligji për avancimin e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive të cilat janë më pak se 20% nga popullata e RM 
(“Gazeta zyrtare e RM” nr. 92/2008);
Ligji për qendrën e provimit shtetëror (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 142/2008);
Ligji për akademinë ushtarake (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 83/2009);
Ligji për Kuvendin e Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 104/2009);
Ligji për akreditim (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 120/2009);
Ligji për bazën e të dhënave nacionale kriminalistike-kundër zbulimit (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 120/2009);
Ligji për provim e avokatit (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 10/2010); 
Ligji për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 36/2010);
Ligji për pengimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 50/2010);
Ligji për nëpunësit shtetëror  (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 52/2010);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për komunikime elektronike (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 83/2010)
Ligji për hetim (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 115/2010);
Ligji për vlerësim (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 115/2010);
Ligji për themelimin e Rrjetit akademik hulumtues maqedonas (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 124/2010);
Ligji për mbrojtjen e konkurrencës (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 145/2010);
Ligji për plotësimin e Ligjit për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 115/2007)

identiteti, kultura, gjuha dhe arsimi

MKO neni 7.1, 6.1-6.8;
Aneksi А – neni 7, 48, 56
Aneksi B – pikat 7 dhe 8

E drejta për përdorimin e 
simboleve të bashkësive 
jo shumicë me mbi 20% 
të popullatës

Mësimi në gjuhën 
amtare për nxënësit 
në arsimin fillor dhe të 
mesëm

Financimi shtetëror i 
arsimit universitar për 
studentët pjesëtarë të 
bashkësive jo shumicë 
me 20% të popullatës

Diskriminimi pozitiv në 
universitetet shtetërore
8. Gjuha e pjesëtarëve të 
bashkësive jo shumicë 
me 20% të popullatës – 
gjuhë zyrtare në pajtim 
me ligjin
- E drejta e 

komunikimit  me 
pushtetin qendror

- Gjuha zyrtare në 
NJVL e bashkësive 
jo shumicë me mbi 
20% të pjesëtarëve 

- Përdorimi i gjuhës 
në Kuvend dhe 
shpallja e ligjeve 

- Emrat personal 
E drejta e përkthimit 
të pjesëtarëve të 
bashkësive jo shumicë 
në procedurat qytetare 
dhe penale gjyqësore
Mundësi për dokumente 
personale në dy gjuhë 

 

(Amendamentet kushtetuese V, VIII, IX)
Ligji për përdorimin e flamujve të bashkësive në Republikën e Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 
58/2005) (dispozitat e hekura me Vendim të Gjykatës kushtetuese  133/2005-0-1 prej 24.10.2007); Ligji për 
ndryshime dhe plotësime të Ligjit për përdorimin e flamujve të bashkësive në Republikën e Maqedonisë 
(“Gazeta zyrtare e RM” nr. 100/2011)

Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për arsim fillor (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 63/2004); 
Ligji për ndryshim dhe plotësime të Ligjit për arsim të mesëm(“Gazeta zyrtare e RM” nr. 67/2004);  
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për arsim të lartë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 49/2003);
Ligji për themelimin e Universitetit shtetëror të Tetovës (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 8/2004);
Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/2002);

Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për letrat e njoftimit (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 38/2002),  Ligji 
për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për letrat e njoftimit  (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 16/2004);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për evidentim amë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 38/2002);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për dokumente të udhëtimit të shtetasve të RM (“Gazeta zyrtare 
e RM” nr. 20/2003);  Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për dokumente të udhëtimit të shtetasve të 
RM  (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 46/2004);
Ligji për plotësime të Ligjit për siguri të komunikacionit në rrugë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 38/2002), Ligji 
për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për siguri të komunikacionit në rrugë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 
16/2004)

Ligji për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 
42/2002);
Ligji për listat zgjedhore (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 42/2002);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për zgjedhje të Kryetarit të republikës së Maqedonisë (“Gazeta 
zyrtare e RM” nr. 11/2004);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për zgjedhe lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 35/2004); 
Ligji për referendum dhe forma tjera të deklarimit publik të qytetarëve (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 81/2005);

Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për regjistrim të popullatës, amvisërive dhe banesave në 
republikën e Maqedonisë, 2002 (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 43/2002); 
Ligji për regjistrim të bujqësisë në Republikën e Maqedonisë, 2006 (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 39/2006);
Ligji për regjistrim të popullatës, amvisërive dhe banesave në republikën e Maqedonisë, 2011 (“Gazeta 
zyrtare e RM”, nr. 156/2010);

Ligji për tekstet shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 98/2008);
Rregullorja për punë e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 60/ 2002);
Ligji për Kuvendin e Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 104/2009);
Ligji për plotësim të Ligjit për shpalljen e ligjeve dhe akteve dhe rregulloreve tjera në “Gazetën zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë” (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 43/2002); 

Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për procedurë penale (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 44/2002); 
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për procedurë kontesti (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 44/2002); 
Ligji për plotësime të Ligjit për konteste qytetare (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 44/2002);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për procedurë të përgjithshme  (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 
44/2002); 
Ligji për plotësimin e Ligjit për procedurë ekzekutive (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 64/2003);
Ligji për kryerjen e sanksioneve (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 2/2006);
Ligji për noteri (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 55/2007);
Ligji për procedurë jashtë kontestit (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr. 09/2008);
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Kodit penal  (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 114/2009);

Ligji për veprimtari radio difuzive (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 100/05);
Ligji për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 13/2006);

Ligji për përdorimin e gjuhës që e flasin më së paku 20% të qytetarëve të RM dhe në njësitë e vetëqeverisjes 
lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 101/2008); Ligji për ndryshime e Ligjit për përdorimin e gjuhës që e 
flasin më së paku 230% të qytetarëve të RM dhe në njësitë e vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 
100/2011) 
Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për organizim dhe punë të organeve të drejtorisë shtetërore 
(“Gazeta zyrtare e RM” nr. 44/2002)

Mbrojtje nga majorizimi

MKO neni. 51-5.2;
Аneksi А – neni. 69, 78, 
131 (77, 104, 109);
Аneksi B – pika 7;

7. Rregullorja e Kuvendit 

(Amendamentet Kushtetuese X, XII, XVIII)
Rregullorja e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 60/ 2002);
Ligji për komitetit për marrëdhënie mes bashkësive (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 150/2007);

Ligji për referendum dhe të tjera forma për shprehje personale të qytetarëve (“Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 81/2005);

Ligji për vetëqeverisje lokale (“gazeta zyrtare e RM” nr. 5/2002);
Ligji për emrimin e rrugëve, shesheve dhe të tjera objekteve infrastrukturore (“Gazeta zyrtare e RM“ nr. 
66/2004)
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zhvillimi i pushtetit të decentralizuar 

MKO neni. 3.1 – 3.3;
Aneksi A – neni. 114, 115;
Аneksi B – pika 1, 2, 3 
и 4;

1. Ligjet e rishikuara për 
vetëqeverisjen lokale;

2. Ligji për financim të 
vetëqeverisjes lokale;

3. Revizion i kufijve të 
komunave;

4. Emërim dhe shkarkim 
i kryeshefave lokal të 
policisë ; informim 
dhe bashkëpunim me 
këshillat komunal dhe 
Avokatin e  popullit

(Amendamentet Kushtetuese  XVI, XVII)
Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/2002);
Ligji për financim të njësive të vetëqeverisjes lokale (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr. 61/2004 и 96/2004); 

Ligji për organizim teritorial i vetëqeverisjes lokale në RM (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 55/2004); Ligji për 
ndryshim dhe plotësim të ligjit për organizim teritorial të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë 
(“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 98/2008);
Ligji për qytetin e Shkupit (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 55/2004)

Ligji për taksat komunale (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 61/2004);
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për taksat administrative (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 61/2004);
Ligji për tatimet në pronë (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 6120/04);
Ligji për  mbrojtje shëndetësor (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr .10/2004);
Ligji për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet ngjitëse (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 66/2004);
Ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për mbrojtje (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 5/2003);
Ligji për mbrojtje dhe shpëtim (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr 36/2004);
Ligji për tregti (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr 16/2004);
Ligji për veprimtari hotilerike (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 62/2004);
Ligji për veprimtari turistike (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 62/2004);
Ligji për kryerjen e veprimtarisë artizanale (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 62/2004);
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për mbrojtje sociale (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr 65/2004);
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për mbrojtjen e fëmijëve (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr .65/2004);
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sport (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 66/2004);
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin fillor (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr 63/2004); 
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin e mesëm (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 67/2004);  
Ligji për standardin e nxënësve (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 51/2005);
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kulturë (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 49/2003); 
Ligji për muzeumet (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 66/2004); 
Ligji për bibliotekat (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 66/2004);
Ligji për monumentet memoriale dhe përmendoret (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 66/2004);
Ligji për mbrojtjen e natyrës (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 67/2004);
Ligji për kualitetin e ajrit ambientor (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr .67/2004);
Ligji për ambientin jetësor  (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 53/2005);
Ligji për zjarrfikje (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 67/2004); 
Ligji për menaxhim me mbeturinat (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr 68/2004);
Ligji për funrizim me ujë të pijshëm dhe për derdhjen e ujërave të zeza urbane (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 
68/2004);
Ligji për transport në trafikun rrugor (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 68/2004);
Ligji për emërtimin e rrugëve, shesheve dhe të tjera objekte infrastrukturore (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 
66/2004)
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për rrugët publike (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 68/2004);
Ligji për planifikim hapësinor dhe urban (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 51/2005);
Ligji për ndërtim (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 51/2005);

Ligji për plotësimin e Ligjit për punë të brendshme (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr 38/2002); Ligji për 
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit pët punë të brendshme (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 51/2005);
Ligji për polici (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr .114/2006);

Ligji për bashkëpunim ndërkomunal (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr 79/09);

Të tjerë

Aneksi B – neni. 6

6. Ligji për njësitë 
zgjedhore

Ligji për njësitë zgjedhore (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr . 43/2002);
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 Та ња Хаф нер-Аде ми, Или на Не шиќ
ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ОХРИДСКИОТ РАМКОВЕН ДОГОВОР
Tanja hafner-Ademi, ilina Neshiq, Bashkimi Evropian dhe Marrëveshja kornizë e ohrit
Tanja hafner-Ademi, ilina Nešik, The European Union and ohrid Framework Agreement

РЕЗИМЕ 
Оваа сту ди ја на слу чај има за цел да по све ти вни ма ние на ЕУ од еден по и на ков ас пект: двој на та уло га на ЕУ во конф ли ктот од 
2001 и спро ве ду ва ње то на ОРД. Ана ли за та е фо ку си ра на на уло га та на ЕУ во те кот на спро ве ду ва ње то на ОРД, во кое ЕУ не 
учес тву ва ше ка ко ди ре ктен чи ни тел, ту ку ка ко наб љу ду вач во ли ни ја со об вр ски те на Ма ке до ни ја пре зе ме ни за ин те гра ци и те 
во ЕУ. Ана ли зи ра ни се пред сè из ве шта и те за спро ве ду ва ње на До го во рот за ста би ли за ци ја и асо ци ја ци ја и из ве шта и те за на-
пре док на Ма ке до ни ја за членс тво во ЕУ, со спо ред ба по го ди ни и ана ли за на одре де ни пра ша ња. Ана ли зи ра ни се пра ша ња ка ко 
што се раз би ра ње то на це ли те и цел на та гру па на ОРД, оцен ки те за спро ве ду ва ње и спро ве де но ста до де нес, од го вор но ста за 
спро ве ду ва ње и раз би ра ње то на т.н. „дух“ на ОРД. Ту ка сту ди ја та ќе ука же де ка не ед ноз нач но то тре ти ра ње на клуч ни те еле мен-
ти на ОРД (си ту а ци ја та во 2001, за сег на ти те стра ни и цел та на ОРД), ка ко и про гре сив но то раз би ра ње на ОРД и не го во то спро-
ве ду ва ње ука жу ва ат на не јас ни ме ѓу ин сти ту ци о нал ни над леж но сти. Про гре сив но раз би ра ње, би деј ќи ЕУ со те кот на вре ме то 
од тех нич ко раз би ра ње на спро ве ду ва ње за кон ски мер ки пред ви де ни во ОРД, пре ми на на фо кус на спро ве ду ва ње на т.н. „дух“, 
на при мер фо кус на мер ки за ин те гри ра но обра зо ва ние и па зар на тру дот. Тре ти ра ње то на ОРД во кон текст на ис пол ну ва ње 
на кри те ри у ми те за членс тво на Ма ке до ни ја во ЕУ вне се кон фу зи ја во не у сог ла се ни те и по де ле ни те за лож би на до маш ни те 
акте ри во комп лет но спро ве ду ва ње на мер ки те, ка ко и ду хот на ОРД. Пред сè, би деј ќи за ЕУ од мо мен тот на пот пи шу ва ње ОРД 
пр венс тве но бе ше ин стру мент на со чен кон по до бру ва ње на де мо кра ти ја та и функ ци о ни ра ње на ин сти ту ции, а вто ро сте пе но 
ка ко мер ки за по до бру ва ње на по лож ба та на мал цинс тва, од нос но нем но зин ски за ед ни ци во Ма ке до ни ја. 

PëRMBLEDhJE
Ky studim i rastit ka për qëllim ti përkushtojë vëmendje BE-së 
nga një aspekt tjetër: roli i dyfishtë i BE në konfliktin nga viti 
2001 dhe implementimi i MKO. Analiza është përqendruar në 
rolin e BE gjatë implementimit të MKO, ku BE nuk mori pjesë 
si aktor i drejtpërdrejtë, por si vëzhgues në linjë me obligimet e 
Maqedonisë të ndërmarra për integrime në BE. Para së gjithash 
janë analizuar raportet për implementimin e Marrëveshjes për 
stabilizim dhe asocim dhe raportet për përparimin e Maqedonisë 
për anëtarësim në BE, me krahasim sipas viteve dhe analizë të 
çështjeve të caktuara. Janë analizuar çështjet siç janë kuptimi për 
qëllimet dhe grupi qëllimor i MKO, vlerësimet për implementim 
dhe implementimi deri më sot, përgjegjësia për implementim 
dhe kuptimi i të ashtuquajturës “frymë” e MKO. Këtu, studimi 
do të rrëfejë se trajtimi jo i barabartë i elementeve kyçe të MKO 
(situata në vitin 2001, palët e prekura dhe qëllimi i MKO), si edhe 
të kuptuarit progresiv të MKO dhe implementimi i saj flasin për 
kompetenca të paqarta ndërinstitucionale. Të kuptuarit progresiv 
pasi që BE gjatë kohës nga të kuptuarit teknik të zbatimit të masave 
ligjore të parapara në MKO, kanë kaluar në fokus të zbatimit të 
ashtuquajturës “frymë” për shembull fokus në masat për arsimim 
të integruar dhe tregu i punës. Trajtimi i MKO në kontekst të 
përmbushjes së kritereve për anëtarësim të Maqedonisë në 
BE futi konfuzion në jo harmonizimin dhe përpjekjet e ndara të 
aktorëve nga vendi në implementim komplet të masave si edhe 
fryma e MKO. Para së gjithash, për shkak se për BE nga momenti 
i nënshkrimit, kryesisht MKO ishte instrument i drejtuar drejt 
përmirësimit të demokracisë dhe funksionimit të institucioneve, 
ndërsa në shkallë të dytë si masa për përmirësimin e përpjekjes së 
pakicave, gjegjësisht bashkësive jo shumicë në Maqedoni. 

SUMMARy
The go al of this ca se study is to pay at ten ti on to EU from a dif fe-
rent as pect: the do ub le ro le of EU in the 2001 confl ict and OFA 
imp le men ta ti on. The analy sis has be en fo cu sed on the ro le of EU 
in the co ur se of OFA imp le men ta ti on, whe re EU did not par ti ci pa te 
as a di rect ac tor, but as an ob ser ver in li ne with the ob li ga ti ons un-
der ta ken by Ma ce do nia on EU in te gra ti on. First of all, the re ports 
of the imp le men ta ti on of the Sta bi li sa ti on and As so ci a ti on Agre-
e ment ha ve be en analy sed, as well as the pro gress re ports for EU 
mem bers hip of Ma ce do nia, with com pa ri sons per ye ars and analy-
sis of cer ta in is su es. Is su es such as the un der stan ding of OFA go-
als and tar get gro up, the as sess ment of the imp le men ta ti on and 
comp le ti on so far, the res pon si bi lity for the imp le men ta ti on and 
the un der stan ding of the so-cal led spi rit of OFA ha ve be en re vi e-
wed. He re the study in di ca tes that the dif fe rent in ter pre ta ti ons of 
the key ele ments of OFA (the si tu a ti on in 2001, the sta ke hol ders 
and the go al of OFA), as well as the pro gres si ve un der stan ding of 
OFA and its imp le men ta ti on in di ca te unc le ar in ter-in sti tu ti o nal 
com pe ten ci es. Pro gres si ve un der stan ding imp li es that EU in the 
co ur se of ti me shi fted its fo cus from the tech ni cal un der stan ding 
of the imp le men ta ti on of le gal me a su res sti pu la ted by OFA to imp-
le men ting the so-cal led spi rit, for examp le me a su res for in te gra ted 
edu ca ti on and la bo ur mar ket. The tre at ment of OFA in the con text 
of ful fil ling the EU mem bers hip cri te ria by Ma ce do nia has bro ught 
in con fu si on in the di ver se and di vi ded ef forts of the lo cal ac tors 
in the comp le te imp le men ta ti on of the me a su res, as well as OFA 
spi rit. First of all, be ca u se sin ce it was sig ned, OFA has be en pri-
ma rily con si de red by EU an in stru ment di rec ted to im pro ve ment 
of de mo cracy and func ti o ning of the in sti tu ti ons, and se condly as a 
me a su re to im pro ve the po si ti on of the mi no ri ti es, i.e. non-ma jo rity 
com mu ni ti es in Ma ce do nia. 

ВОВЕД
Истра жу ва ња та за вли ја ни е то и на чи нот на тре ти ра ње 
на слу чу ва ња од 2001 г. и Охрид ски от рам ко вен до го-
вор (ОРД) од стра на на Европ ска та Уни ја (ЕУ) пред сè 
се за ни ма ва ат со пра ша ње то за уло га та на ЕУ во спре чу-
ва ње и раз ре шу ва ње конф ли кти. Ту ка фо ку сот е на ме-
ѓу ин си ту ци о нал ни те над леж но сти на ЕУ во то гаш на та 
За ед нич ка над во реш на и без бед нос на по ли ти ка на ЕУ 
(ЗНБП), ка ко и рас пре дел ба та на над леж но сти, ра бо та и 
ко ор ди на ци ја та ме ѓу ин сти ту ци и те те на ЕУ (Европ ска 
ко ми си ја, Со ве тот на ми ни стри те, Ви со ки от прет став-
ник за над во реш на и без бед нос на по ли ти ка) и зем ји те 
член ки52. Во го лем дел од нив, дејс тву ва ње то на ЕУ за 
вре ме, ка ко и по 2001 г. во Ма ке до ни ја се тре ти ра ка ко 
ус пе шен при мер на зго ле ме ни ком пе тен ции и уло га та 
на ЕУ ка ко актер во ме ѓу на род но то раз ре шу ва ње конф-
ли кти. 
52 Rosett Lebamoff, Mary Frances и Ilievski, Zoran  (2008), Tonne, 
Christin и Ax, Tess (2010), Wolff, Stefan и Peen Rodt, Annemarie (2007).

Оваа сту ди ја на слу чај има за цел да по све ти вни ма ние 
на ЕУ од еден по и на ков ас пект, т.е. двој на та уло га на ЕУ 
во конф ли ктот од 2001 г. и спро ве ду ва ње то на ОРД. Во 
те кот на 2001 г., ЕУ бе ше актив но вклу че на ка ко актер во 
раз ре шу ва ње на конф ли ктот, исто вре ме но бе ше и ди ре-
ктен пот пис ник на ОРД. По 2001, уло га та на ЕУ се пре-
тво ри (са мо) во па сив на уло га, т.е. наб љу ду вач на спро-
ве ду ва ње то на До го во рот. 
От ту ка, сту ди ја та има за цел да ука же де ка ЕУ го тре-
ти ра пот пи шу ва ње то и спро ве ду ва ње то на ОРД ка ко 
ус пе шен мо дел на спре чу ва ње/раз ре шу ва ње конф ли-
кти, ка ко нов гло ба лен актер во по ле то на над во реш на-
та и без бед нос на та по ли ти ка. Но, пред сè, оваа сту ди ја 
е фо ку си ра на на ана ли за на уло га та на ЕУ во те кот на 
не го во то спро ве ду ва ње, во кое ЕУ не учес тву ва ше ка ко 
ди ре ктен чи ни тел, ту ку ка ко наб љу ду вач на спро ве ду-
ва ње то на ОРД во ли ни ја со об вр ски те на Ре пуб ли ка 
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Ма ке до ни ја прев зе ме ни нај пр вин со До го во рот за ста-
би ли за ци ја и асо ци ја ци ја (2002-2004 г.) и по тоа со Европ-
ско то парт нерс тво (2005-2010 г.) од ко га зем ја та ста на 
кан ди дат за членс тво во ЕУ. Ту ка сту ди ја та ќе ука же де-
ка не ед ноз нач но то тре ти ра ње на клуч ни те еле мен ти на 
ОРД (си ту а ци ја та во 2001, за сег на ти те стра ни и цел та на 
До го во рот), ка ко и про гре сив но то53 раз би ра ње на До го-
во рот и не го во то спро ве ду ва ње ука жу ва ат на не јас ни 
ме ѓу ин сти ту ци о нал ни ком пе тен ции. Ко неч но, иа ко ЕУ 
по ка жа зре лост ка ко нај нов гло ба лен актер во по ле то на 
над во реш на та и без бед нос на та по ли ти ка, тре ти ра ње то 
на ОРД во кон текст на ис пол ну ва ње на кри те ри у ми те за 
членс тво на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во ЕУ вне се кон фу-
зи ја во не у сог ла се ни те и по де ле ни те за лож би на до маш-
ни те акте ри во комп лет но спро ве ду ва ње на мер ки те, 
ка ко и ду хот на ОРД. Пред сè, би деј ќи за ЕУ од мо мент 
на пот пи шу ва ње то, ОРД пр венс тве но бе ше ин стру мент 
на со чен кон по до бру ва ње на де мо кра ти ја та и функ ци-
о ни ра ње на ин сти ту ции, а вто ро сте пе но ка ко мер ки 
за по до бру ва ње на по лож ба та на мал цинс тва, од нос но 
нем но зин ски те за ед ни ци во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Ме то до ло ги ја
При ста пот ко ри стен за по тре би те на ова сту ди ја на 
слу чај вклу чу ва ана ли за на се кун дар на ли те ра ту ра, т.е. 
пред сè из ве шта и те за спро ве ду ва ње на До го во рот за 
ста би ли за ци ја и асо ци ја ци ја (2002-2004 г.) и из ве шта и те 
за на пре док на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја за членс тво во ЕУ 
(2005-2010 г.). По на та му, ана ли зи ра ни се и дру ги сту дии 
и до стап на ли те ра ту ра за вли ја ние на ЕУ во ОРД. 
Ана ли за та вклу чу ва сле де ње трен до ви во тре ти ра ње то 
на ОРД со ана ли за на до ку мен ти од 2002, вклу чи тел но 
со 2010 г. По на та ка, на пра ве на е спо ред ба по го ди ни со 
ана ли за на одре де ни сег мен ти на фо ку си ра ње ка ко што 
се раз би ра ње на це ли те и цел на та гру па на ОРД, оце ни 
за спро ве ду ва ње и спро ве де ност до де нес, од го вор но-
ста за спро ве де ност на До го во рот и раз би ра ње то на т.н. 
„дух“ на ОРД. 

АНАЛИЗА НА ТЕМАТА
Оваа гла ва се со стои од ана ли за на одре де ни сег мен ти 
на тре ти ра ње на ОРД од стра на на ЕУ, од нос но: раз би-
ра ње на це ли те и цел на та гру па на ОРД, те кот на спро-
ве ду ва ње то и спро ве де но ста до де нес, од го вор но ста за 
спро ве де ност на До го во рот и раз би ра ње на ду хот на 
ОРД. 
Не кол ку ме се ци пред по че ток на конф ли ктот во 2001 
го ди на, на 9-ти април, Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ка ко пр ва 
зем ја во ре ги о нот го пот пи ша До го во рот за ста би ли за-
ци ја и асо ци ја ци ја (ДАС). На 16-ти де кем ври 2005 го ди-
на, ЕУ ѝ до де ли на зем ја та ста тус кан ди дат за членс тво 
во ЕУ, а на 30-ти ја ну а ри 2006 го ди на Ма ке до ни ја се здо-
би со европ ско парт нерс тво, т.е. до ку мент со мер ки и 
нор ми, кои тре ба да се ис пол нат за спрем ност да пре го-
ва ра за влез и пол но прав но членс тво на ЕУ. От ту ка, ЕУ 
во пос ле до ва тел ни те го ди ни го тре ти ра ше До го во рот 
ка ко ин те гра лен дел од ре форм ски те про це си и на по ри 
за влез на Ма ке до ни ја во ЕУ. Од таа глед на точ ка тре ба 
да се тре ти ра уло га та на ЕУ во спро ве ду ва ње то на ОРД 
од 2001 до де нес.

Це ли и цел ни гру пи на ОРД 
Во де лот на це ли те на ОРД, оце ни те на мер ки те од До-
го во рот од стра на на ЕУ се пре теж но во пол за на за јак-
ну ва ње на де мо кра ти ја та. Пред сè, наг ла сок е ста вен на 
тре ти ра ње на ОРД во де лот на по ли тич ки кри те ри у ми, 
53 ЕУ со текот на времето од техничко разбирање на спроведување 
законски мерки предвидени во ОРД, преиде на барања и фокус на 
спроведување на т.н. „дух“. На пример, одлучување со консензус меѓу 
клучните политички партии од различни етнички групи, фокус на 
мерки за интегрирано образование и пазар на трудот.

од нос но оце ни за со стој ба во по ле то на функ ци о ни ра-
ње на де мо кра ти ја та, вла де е ње на пра во то, но де лум но и 
во ис пол ну ва ње на чо ве ко ви те пра ва и пра ва та на мал-
цинс тва та. Пр во, фо кус е на уло га та и за да чи те на по-
е ди неч ни ин сти ту ции (Вла да, Со бра ние, Пре тсе да тел, 
по ли ци ја итн.) во де лот на до не су ва ње и спро ве ду ва ње 
на (под)за кон ски мер ки. А ка ко во втор план е тре ти ра-
ње на ОРД од ас пект на уна пре ду ва ње на мал цин ски те 
и кул тур ни те пра ва.
По кон крет но, од 2002 до 2004 г. во из ве шта и те за ис пол-
ну ва ње на об вр ски те од ДАЦ, а од 2005 до де нес во из-
ве шта и те за на пре до кот кон членс тво во ЕУ, ре дов но се 
обр ну ва вни ма ние за ОРД ка ко еден од нај важ ни те де-
мо крат ски про це си кои тре ба да ги из ве де зем ја та. Ка ко 
глав на цел на ОРД, спо ред ЕК, се спо ме ну ва ми рот и ста-
бил но ста на др жа ва та. На при мер, во пр ви от из ве штај 
по конф ли ктот во 2002 го ди на, ОРД е при ка жан ка ко 
фа ктор за ста бил но ста и мир во зем ја та (ЕК, 2003, стр. 
1). Спо ред из ве шта јот, со пот пи шу ва ње то на ОРД пот-
пис ни ци те се за ла га ат за во ве ду ва ње устав ни про ме ни, 
ка ко и за кон ски из ме ни и стру ктур ни ре фор ми со цел 
да се ста ви крај на ме ѓу ет нич ки те тен зии и да се вра ти 
ста бил на та по ли тич ка кли ма. По на та ка, тој прет ста ву ва 
и ва жен че кор за за јак ну ва ње на гра ѓан ски от ка ра ктер 
на др жа ва та и зго ле му ва ње на пра ва та на мал цинс тва та 
(ЕК, 2002, стр. 4). По на та му, во 2003 го ди на, спо ред ЕУ, 
оста ну ва од су штин ско зна че ње да се обез бе ди раз вој на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ка ко уни тар на и мул ти ет нич ка 
др жа ва. 
Та ков при стап и раз би ра ње на цел та про дол жу ва и во 
из ве шта и те за на пре док кон членс тво во ЕУ. Во си те из-
ве штаи од 2005 г. до де нес, ОРД е спом нат пр венс тве но 
ка ко га рант на ста бил но ста и ос но вен еле мент на де мо-
кра ти ја та и вла де е ње на пра во то (на при мер ЕУ, 2010, 
стр. 37; ЕУ, 2009, стр. 44; ЕУ, 2008, стр.38; ЕУ, 2007, стр. 
7; ЕУ, 2006, стр. 3).  Но, про гре сив но со го ди ни, ОРД се 
тре ти ра и во по ле то на еко но ми ја та (по ли ти ка на вра-
бо ту ва ње) и обра зо ва ни е то (по ли ти ка на ин те гри ра но 
обра зо ва ние). Се по ка жу ва чув ство и по тре ба за вклу-
чу ва ње на т.н. нем но зин ски ет нич ки гру пи, пред сè на 
ром ска та. На при мер, во из ве шта јот за на пре док во 2009 
го ди на се за бе ле жу ва де ка е на пра вен мал на пре док во 
по ле то на по ма ли те ет нич ки за ед ни ци, пред сè во нив-
ни от ос нов ни ус ло ви на жи ве е ње, ди скри ми на ци ја та на 
по ле то на здо би ва ње лич ни до ку мен ти, обра зо ва ние, со-
ци јал на за шти та, здрав ство, вра бо ту ва ње и жи ве а ли шта 
(ЕК, 2009, стр. 23).
Цел на та гру па, во по чет на та фа за, на ко ја се од не су ва 
до го во рот е ал бан ска та ет нич ка гру па со проб ле ми ка-
ко упо тре ба на ја зи ци те, сим бо ли те, вра бо ту ва ње то, но 
со те кот на вре ме то, фо ку сот се по ме сту ва кон по ма ли-
те ет нич ки за ед ни ци. Ре фо ку си ра ње се за бе ле жу ва од 
2005 до 2006 го ди на. Во де лот мал цин ски пра ва на из ве-
шта и те од 2008 го ди на, ЕК спо ме ну ва де ка тре ба да се 
на пра ват по ве ќе на по ри за ре ша ва ње на проб ле ми те на 
по ма ли те ет нич ки за ед ни ци, при што експ ли цит но се 
спом ну ва ат проб ле ми те на ром ска та за ед ни ца во Ма ке-
до ни ја (ЕК, 2008, стр. 22).
Ко неч но, што е за бе ле жи тел но, е не ед ноз нач на упо тре-
ба на тер ми но ло ги ја та за де фи ни ци ја за три клуч ни тер-
ми ни: си ту а ци ја та во 2001 г., за ед ни ци те и цел та(ите) на 
ОРД. На при мер, за 2001 г. во из ве шта и те се упо тре бу ва 
тер ми но ло ги ја ка ко се ри оз на по ли тич ка и без бед нос на 
кри за, конф ликт, по ли тич ка и без бед нос на не ста бил-
ност, кри за. За за ед ни ци те исто та ка се ко ри стат раз-
лич ни тер ми ни - мал цинс тва, нем но зин ски за ед ни ци, 
ет нич ки мал цинс тва, ет нич ки за ед ни ци. Слич но е и 
со де фи ни ци ја на цел(ите) на ОРД. Во прв план е по-
до бро функ ци о ни ра ње на де мо крат ски те ин сти ту ции 
(пред сè пре ку де цен тра ли за ци ја), вла де е ње на пра во то, 
а во втор, вто ро сте пе но ста на мер ки те и за шти та за по-
до бру ва ње на по лож ба та на мал цинс тва та, од нос но за-
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ед ни ци те. Тер ми но ло шка та кон фу зи ја, ко ја ја одра зу ва 
су шти на та, од нос но отсус тво то на ин те гри ран, кон цеп-
ци ски при стап ука жу ва де ка ОРД бе ше за мис лен ка ко 
брз фла стер кој пот по мог на да не еска ли ра без бед но ста 
си ту а ци ја во 2001 го ди на и да се пре лие во окол ни те 
зем ји и ре ги о нот. От ту ка, про це сот на пре го ва ра ње на 
ме ѓу ет нич ки те од но си во Ма ке до ни ја не за вр ши, ту ку 
от поч на со пот пи шу ва ње то на ОРД. Де се тго диш ни на та 
од пот пи шу ва ње то прет ста ву ва до бра при ли ка за со бир 
на си те ди рект ни учес ни ци и акте ри и за нив но усог ла-
су ва ње на то гаш но то и се гаш но то раз би ра ње на До го-
во рот. По на та мош но то по ди га ње на све ста и јав на де-
ба та, рас пра ва та за ОРД ка ко пој дов на точ ка и не го ви от 
дух единс тве но мо же да при до не се кон дол го ро чен, ге-
не ра ци ски про цес кој е по тре бен за су штин ски (а не ад-
ми ни стра тив ни) по ме сту ва ња во ме ѓу ет нич ки те од но си 
во Ма ке до ни ја.

Од го вор ност за спро ве ду ва ње то
ЕК ка ко од го вор на за спро ве ду ва ње то на ОРД ги спо ме-
ну ва др жав ни те ор га ни и аген ци и те кои се спе ци фич ни 
за спро ве ду ва ње на де ло ви те од До го во рот. Во стан дард-
ни от фор мат на из ве шта и те од ЕК има осврт кон глав-
ни те др жав ни те ла: Вла да, Со бра ние, Пре тсе да тел, но и 
спе ци ја ли зи ра ни те ла за за шти та на чо ве ко ви те (На ро-
ден пра во бра ни тел) или мал цин ски те пра ва (ССОРД, 
АОПЗ, Ко ми тет за од но си ме ѓу за ед ни ци те) ка ко глав ни 
еле мен ти за де мо кра ти за ци ја на оп штес тво то. Ло кал на-
та са мо у пра ва има по себ но ме сто и се це ни ка ко клу чен 
актер во спро ве ду ва ње на ОРД. Др жав ни те ин сти ту ции 
нај пр вин до 2005 го ди на се оце ну ва ни спо ред на пре до-
кот кој го на пра ви ле во сво и те ре до ви за имп ле мен ти ра-
ње на ре фор ми те и по чи ту ва ње на за ла га ња та од ОРД, 
а по тоа тие ста ну ва ат над леж ни за спро ве ду ва ње на до-
го во рот во це ли на пре ку раз ни те те ла кои се фор ми ра-
ни за таа цел. Овој дел е по све тен на од го вор но сти те за 
спро ве ду ва ње на ОРД на раз лич ни ин сти ту ции кои ќе 
би дат прет ста ве ни пре ку на чи нот на кој ЕК ги спо ме ну-
ва и тре ти ра ин сти ту ци и те во кон текст на ОРД. Во 2002 
го ди на др жав ни те ин сти ту ци и те, спо ред из ве шта јот за 
Ста би ли за ци ја и асо ци ја ци ја, по ка жаа зна чи тел ни сла-
бо сти во од нос на ос нов ни те прин ци пи на де мо кра ти-
ја та и вла де е ње то на пра во то. Осо бе но за бе ле шка та се 
од не су ва на по чи ту ва ње на ме ѓу на род ни те до го во ри, 
за ко ни и ре гу ла ти ви (ЕК, 2002, стр. 3.).
Со бра ни е то е од го ле ма зна чај ност за спро ве ду ва ње 
на До го во рот. Ка ко при мер за зна чај но ста на Со бра-
ни е то во овој про цес, во 2006 г. зго ле ме на та тен зи ја ме-
ѓу мно зинс тво то и опо зи ци ја та, осо бе но со ДУИ-ДПА, 
пар ти и те на ал бан ски те ет нич ки гру пи спо ред ЕУ прет-
ста ву ва мо мент на кри за во спро ве ду ва ње на ОРД, би-
деј ќи уло га та на Со бра ни е то е од су штин ско зна че ње 
за функ ци о нал но ста на де мо кра ти ја та. Во исти от из ве-
штај е спо ме на то ка ко осо бе но е важ но Вла да та да ба ра 
кон сен зус за одре ден број кри тич ни ре фор ми, пред сè 
во об ла сти те по вр за ни со ре фор ми те за спро ве ду ва ње 
на ОРД, ка де што за од лу ки те за кои се ба ра двој но (т.н. 
Ба дин те ро во) мно зинс тво: мно зинс тво на пра те ни ци и 
мно зинс тво од пра те ни ци те кои при па ѓа ат на нем но-
зин ски те за ед ни ци (ЕК, 2006, стр. 8). По на та му, соз да-
ва ње то мул ти ет нич ка ко а ли ци ска вла да е оце не то, на 
при мер, ка ко по зи ти вен по ка за тел на под го тве но ста за 
со ра бо тка и ком про мис. (ЕК, 2003, стр. 1). Вклу чу ва ње то 
на ДУИ, но ва по ли тич ка пар ти ја ос но ва на од стра на на 
по ра неш ни от ли дер на рас пу ште на та Ос ло бо ди тел на 
на ци о нал на ар ми ја во вла ди на та ко а ли ци ја по из бо ри те 
во 2003 го ди на, се сме та ка ко чин на по ли тич ка зре лост 
и при до нес кон по ли тич ка ста бил ност во зем ја та. Слич-
но се тол ку ва из бо рот на г. Ша ќи ри (Де мо крат ска пар-
ти ја за ин те гра ци ја) - по ра не шен ко ман дант на ОНА за 
пот пре тсе да тел на Со бра ни е то во 2004 го ди на (ЕК, 2004, 
стр. 5). Не са мо Со бра ни е то ка ко др жав на ин сти ту ци ја, 

но во из ве шта јот од 2006 г. се спо ме ну ва ат и пар ти и те 
ка ко глав ни акте ри за ста бил но ста. Кон стру кти вен ди-
ја лог по ме ѓу си те пар тии ќе би дат од су штин ско зна че-
ње за до не су ва ње и спро ве ду ва ње зна чај ни по ли тич ки 
ре фор ми и за ко но дав ство (ЕК,2003, стр. 1). Имп ле мен-
та ци ја та на ОРД оста ну ва од су штин ско зна че ње да се 
пот тик не по зи тив на сре ди на за по на та мош ни ре фор ми.
Во из ве шта и те за Ста би ли за ци ја и асо ци ја ци ја од 2002, 
2003 и 2004 г., пре тсе да те лот на др жа ва та е спо ме нат 
ка ко осо бе но зна ча ен за ду хот на спро ве ду ва ње то на 
ОРД. Не го ва та уло га е оце не та ка ко клуч на во олес ну-
ва ње то на на по ри те за над ми ну ва ње на по ли тич ка та/ 
без бед нос на та кри за во 2001 го ди на.
Кан це ла ри ја та на На род ни от пра во бра ни тел е спо ме-
на та пред сè во ре фор ма та на јав на та ад ми ни стра ци ја и 
во од бра на та на пра ва та на гра ѓа ни те со но ви от за кон 
за зго ле му ва ње на не го ви те ин ге рен ции до не сен во сеп-
тем ври 2004 г., во сог лас ност со ОРД и аманд ма нот XI на 
Уста вот (ЕК, 2004, стр. 11).
Ло кал на та са мо у пра ва е це не та ка ко еден од нај важ ни-
те акте ри за спро ве ду ва ње на До го во рот спо ред ЕК на 
ко ја е обр на то најм но гу вни ма ние при из ве сту ва ње то. 
Де цен тра ли за ци ја та е клу чен пре диз вик за зем ја та за да 
се спра ви со по до бру ва ње на ква ли те тот на вла де е ње на 
пра во то и де мо кра ти ја. Про це сот на де цен тра ли за ци ја 
има две клуч ни це ли, спо ред ЕУ во из ве шта јот од 2004: 
да се до не се вла да та поб ли ску до гра ѓа ни те и по до бру-
ва ње на ис по ра ка та на јав ни те ус лу ги (ЕК, 2004, стр. 6). 
Про це сот на де цен тра ли за ци ја е ко ор ди ни ран и со дру-
ги ре фор ми во оп штес тве ни от и ад ми ни стра тив ни от 
се ктор пре ку ме ѓу ми ни стер ска та ра бот на гру па за де-
цен тра ли за ци ја и ко ор ди на тив но то те ло на др жав ни те 
се кре та ри. Во пос лед ни от из ве штај од 2010 г. по втор но 
ЕУ се освр ну ва кон де цен тра ли за ци ја та, ко ја е ос но вен 
прин цип на До го во рот. Про гра ма та и Ак ци ски от план 
за спро ве ду ва ње на де цен тра ли за ци ја та 2008-2010 се 
ажу ри ра ни, оце ну ва ЕК, а уште 6 од 85 оп шти ни вле гоа 
во вто ра та и пос лед на фа за на про це сот на фи скал на де-
цен тра ли за ци ја (ЕК,2010,-стр. 9).
Со на пре до кот на Ма ке до ни ја кон ЕУ и ве ќе спро ве де ни 
по го лем број ре фор ми се ме ну ва и го во рот во из ве шта и-
те. Во 2007 го ди на глав ни те ла за спро ве ду ва ње на ОРД 
се Се кто рот за спро ве ду ва ње на Охрид ски от рам ко вен 
до го вор кој е пре рас нат во нов Се кре та ри јат, ка ко и ло-
кал на та са мо у пра ва. По на та му, фо ку сот е на спе ци ја ли-
зи ра ни те те ла вос по ста ве ни за спро ве ду ва ње и наб љу-
ду ва ње на исто то.
Ка па ци те тот на Се кре та ри ја тот за спро ве ду ва ње на 
Охрид ски от рам ко вен до го вор (ССРД) во 2010 го ди на 
е оце нет ка ко слаб и со по тре ба од за јак ну ва ње, за да 
го ко ор ди ни ра ефи кас но спро ве ду ва ње то на по ли ти ки-
те, ка ко што се пра вич на та за ста пе ност и одред би те од 
За ко нот за упо тре ба на ја зи ци те. Исто та ка, тре ба да се 
обез бе ду ва ат по ве ќе ре дов ни и де тал ни ин фор ма ции за 
на пре до кот во спро ве ду ва ње то на ОРД. Ад ми ни стра-
тив ни от ка па ци тет на ССРД е ми ни мал но зго ле мен спо-
ред из ве шта јот во 2010 г.  Стра те шки от план на вла да та 
за спро ве ду ва ње на ОРД во те кот на пер и о дот 2010-2012 
го ди на е из го твен од стра на ССРД во тес на со ра бо тка 
со ОБСЕ. Тој му до де лу ва мно гу по го ле ма уло га на Се-
кре та ри ја тот за ко ор ди ни ра ње, уна пре ду ва ње и сле де-
ње на спро ве ду ва ње то на ОРД. Ова се од не су ва осо бе но 
за ин те гри ра но то обра зо ва ние, упо тре ба та на ја зи ци те 
и де цен тра ли за ци ја та. За ко нот за др жав ни те служ бе ни-
ци вос по ста ви об вр ска да из го тву ва го диш ни пла но ви 
за нем но зин ски те за ед ни ци, кои тре ба да би дат до ста-
ве ни до Аген ци ја та за др жав ни служ бе ни ци. Вкуп ни от 
број др жав ни служ бе ни ци од нем но зин ски те ет нич ки 
за ед ни ци бе ше 29 % до де кем ври 2009 го ди на. Се пак во 
из ве шта јот од 2010 го ди на се по тен ци ра де ка се по треб-
ни по го ле ми на по ри за да од го ва ра ат вра бо ту ва ња та на 
по тре би те на ад ми ни стра ци ја та (EK, 2010, стр. 20).
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Мер ки те за оце ну ва ње по вр за ни со ед на ква за ста пе-
ност во јав на та ад ми ни стра ци ја се не ед ноз нач ни. Ба-
ра ње то на ЕУ за на ма лу ва ње на бро јот на јав ни служ-
бе ни ци е на ед но про из ле зе но од ОРД ка ко сег мент за 
афир ма тив на ак ци ја, т.е. си стем на кво ти во јав на та ад-
ми ни стра ци ја, со што ни во то на вра бо те ни од раз лич-
ни за ед ни ци е про пор ци о нал но ба лан си ра но со тоа на 
це ло куп на та по пу ла ци ја. Во из ве шта и те, фо кус има на 
кол ку кво ти се по пол не ти, а не мер ки/ при стап за до-
стиг ну ва ње на две те це ли по вр за ни со ис пол ну ва ње 
кри те ри у ми за членс тво во ЕУ. 
Ка ко што е пред ви де но со За ко нот за за шти та и за јак-
ну ва ње на пра ва та на ет нич ки те мал цинс тва кои прет-
ста ву ва ат по мал ку од 20 % од на се ле ни е то, фор ми ра на 
е Аген ци ја за ос тва ру ва ње на пра ва та на за ед ни ци те 
(АОПЗ) ка ко не за вис но др жав но ад ми ни стра тив но те-
ло. Аген ци ја та има за цел да дејс тву ва ка ко со ве то дав но 
те ло на Вла да та за мал цин ски те пра ша ња. Иа ко по ста-
ве ни беа два пос ле до ва тел ни ди ре кто ри, Аген ци ја та сè 
уште не е опе ра тив на, во отсус тво на со од ве тен пер со-
нал и бу џет, оце ну ва ЕУ во 2009 го ди на (ЕК, 2009, стр. 
21). Овој при мер илу стри ра кри тич ки од нос на ЕУ спре-
ма спро ве ду ва ње то на мер ки те од ОРД, пред сè во де-
лот на до не су ва ње ква ли та тив ни мер ки (ле гис ла ти ва та, 
во овој слу чај), а не кван ти та тив ни мер ки (фи нан си ски, 
чо веч ки ре сур си). Во отсус тво на јас ни над леж но сти, 
бу џет и ман дат, АОПЗ не пре зе ма ни ка ква зна чи тел на 
актив ност или ини ци ја ти ва за од бра на на ин те ре си те 
на по ма ли те мал цинс тва. За ста пе но ста на по ма ли те за-
ед ни ци, осо бе но на тур ска та и ром ска та, во др жав на та 
ад ми ни стра ци ја, спо ред ЕК, и на та му оста ну ва на ни ско 
ни во (ЕК,2010-стр. 23).
Ко ми си и те за од но си ме ѓу за ед ни ци те се вос по ста ве-
ни во по ве ќе то оп шти ни ка де што се ба ра тоа спо ред 
за кон и во 14 оп шти ни со број но мал цин ско на се ле ние, 
ка ко и во Со бра ни е то (ка де што се ви ка Ко ми тет).  Во 
из ве шта јот од 2009 го ди на, ЕУ оце ну ва де ка из бо рот на 
чле но ви те че сто не е транс па рен тен и ефи кас но ста на 
овие ко ми те ти е огра ни че на по ра ди ло ши от опе ра ти-
вен ка па ци тет, не јас ни те над леж но сти и сла би от ста тус 
(ЕК, 2009, стр. 21). Јав но ста во го ле ма ме ра не е свес на 
за нив на та уло га и нив ни те пре по ра ки че сто се за не ма-
ру ва ат од стра на на оп штин ски те со ве ти. Во не кол ку оп-
шти ни, со ста вот на ко ми си и те не ја одра зу ва ет нич ка та 
стру кту ра на на се ле ни е то. Ко ми сии не се вос по ста ве ни 
во си те оп шти ни ка де што се ба ра тоа со за кон. Нив на та 
ефи кас ност про дол жу ва да би де огра ни че на од сла би-
от опе ра ти вен ка па ци тет, не јас ни над леж но сти и не ја-
сен ста тус. Исти те ар гу мен ти за со ста вот на ко ми си и те, 
за нив но то вли ја ние се спо ме ну ва ат и во из ве шта јот од 
2010 (ЕК, 2010, стр. 22).
Ко неч но, ЕК ги це ни и сопс тве ни те на по ри, ка ко и дру-
ги те од стра на на ме ѓу на род на та за ед ни ца. Европ ска та 
Уни ја кон ти ну и ра но го под др жу ва овој про цес и се бе си 
се сме та за ва жен актер кој при до не су ва за спро ве ду ва-
ње то на ОРД и за др жу ва ње на ми рот, во пр ви те го ди-
ни пред сè во ми ров ни и по ли ци ски ми сии (Кон кор ди ја 
и Про кси ма ЕУПОЛ) и наб љу ду вач ки ми сии (ЕК, 2005, 
стр. 3-4). Спо ред ЕУ, при сус тво то на ме ѓу на род на та за-
ед ни ца во пр ви те го ди ни по кри за та прет ста ву ва га ран-
ци ја за да про дол жи про гре сот на зем ја та кон це лос на 
ста би ли за ци ја (ЕК, 2004, стр. 4).

Спро ве де ност на ОРД
Спо ред ЕК, ОРД ба ра ше до не су ва ње ши ро ка за ко но-
дав на про гра ма, ко ја бе ше за вр ше на во ју ли 2005 г. Од 
2005 г., спо ред ЕУ, за да ча на Вла да та е да про дол жи со 
ефи кас но спро ве ду ва ње на но ва та за кон ска рам ка, што 
уште по ве ќе ќе ја за јак не кли ма та на до вер ба и ста бил-
ност во зем ја та и ќе ја за си ли по ве ќе по зи тив на сре ди на 
за ин те гра ци ја со ЕУ(ЕК, 2005, стр. 3-4).
По кон крет но, ОРД до не се не кол ку зна чи тел ни про ме-

ни во ле гис ла ти ва та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. ЕК обр-
ну ва осо бе но вни ма ние на де ло ви од ОРД кои ги сме та 
за ин те гра лен дел на ре фор ми те за влез на зем ја та во 
ЕУ. Во де лот на по ли тич ки те кри те ри у ми, ЕУ ба ра до-
пол ни тел ни на по ри во об ла ста на из бор ни от про цес, ре-
фор ми те во по ли ци ја та, суд ски те ре фор ми. Ту ка би тен 
е про це сот на де цен тра ли за ци ја та и не го во то ефи кас но 
спро ве ду ва ње, т.е. пре нос на над леж но сти од цен трал-
но на ло кал но ни во. Во де лот на за шти та на мал цин ски 
пра ва, во фо ку сот е наб љу ду ва ње то на спро ве ду ва ње-
то на упо тре ба на сим бо ли те, ја зи ци те на нем но зин ски 
за ед ни ци, пра вил на за ста пе ност во јав на та ад ми ни стра-
ци ја, ка ко во си те бит ни ин сти ту ции на цен трал но, та ка 
и на ло кал но ни во.
Во гру па та на по ли тич ки кри те ри у ми, спро ве ду ва ње то 
во де лот на де цен тра ли за ци ја та е оце не то ка ко ус пеш-
но. За бе ле жа но е до не су ва ње то на За ко нот за ло кал на 
са мо у пра ва, до не сен во 2002 го ди на и За ко нот за ме ѓу-
оп штин ска со ра бо тка, кој е на ме нет да им по мог не на 
оп шти ни те да ги ко ри стат сво и те над леж но сти по е-
фи кас но, кој бе ше до не сен во ју ни 2008 (ЕК, 2008, стр. 
19). Раз во јот на ло кал на та са мо у пра ва е на аген да та на 
Вла да та уште од 1998 го ди на ко га стра те ги ја та за ре фор-
ма и ак ци ска та про гра ма беа усво е ни, но на пре до кот се 
од ви ва ше бав но со што се при до не се за кри за та во 2001 
г., е ана ли за та во из ве шта јот од 2002 г. Во сог лас ност со 
ОРД, во ја ну а ри 2002 го ди на, Со бра ни е то го до не се но-
ви от За кон за ло кал на та са мо у пра ва за пре нос на над-
леж но сти на оп шти ни во об ла сти те на јав ни те ус лу ги, 
кул ту ра та, обра зо ва ни е то, со ци јал на та за шти та, здрав-
ство то, жи вот на та сре ди на, ур ба низ мот и ру рал но то 
пла ни ра ње, за ло ка лен еко ном ски раз вој и за фи нан сии. 
Во 2002 г. по сто јат три дру ги за ко ни во под го то вка, кои 
се по вр за ни со про це сот на де цен тра ли за ци ја: За ко нот 
за фи нан си ра ње на ло кал на та са мо у пра ва, из ме ни и до-
пол ну ва ња на За ко нот за те ри то ри јал на та по дел ба и 
За ко нот за гра дот Скоп је, ка ко и За ко нот за ло кал ни те 
из бо ри.  Ажу ри ра ни от ак ци ски план за на со чу ва ње на 
ре фор ма та во те кот на след ни те пет го ди ни е исто та-
ка усво ен (ЕК, 2002,стр. 3). Во 2006 г., спо ред ЕК, не кои 
ко ми те ти за од но си ме ѓу за ед ни ци те фор ми ра ни на ло-
кал но ни во поч наа да про мо ви ра ат со ра бо тка и ефи кас-
но да при до не су ва ат за учес тво то на си те за ед ни ци во 
јав ни от жи вот.  Во ве ду ва ње то дво ја зич ни со о бра ќај ни 
зна ци е исто та ка за бе ле жа но ка ко ус пех (ЕК, 2007, стр. 
15). За ко нот за ре ги о на лен раз вој вле гу ва во си ла на 1 
ја ну а ри 2008 го ди на. Во сог лас ност со За ко нот, кон крет-
ни ад ми ни стра тив ни стру кту ри за спро ве ду ва ње на За-
ко нот за ре ги о на лен раз вој поч наа да се соз да ва ат со 
јас на рас пре дел ба на од го вор но сти те (ЕК, 2008, стр. 19).
По ли ци ја та пре тр пе зна чи тел ни ре фор ми кои беа дел 
од па ке тот на ОРД.  Оце ни те на ЕК се во на со ка на наб-
љу ду ва ње ка ко на пра вич на та за ста пе ност, та ка и на ре-
фор ма та на по ли ци ја та во на со ка на струч на, про фе си о-
нал на и транс па рент на ин сти ту ци ја во служ ба на гра ѓа-
ни те. На при мер, во из ве шта јот од 2007 го ди на за бе ле-
жан е ба вен на пре док на пра вен во рам ки те на по ли ци-
ја та, пред сè во не до во лен број по ли ци ски служ бе ни ци 
од за ед ни ци те во по ви со ки те ран го ви на по ли ци ја та 
(осо бе но во за зе ма ње то ви со ки чи но ви, во рам ки те на 
кри ми нал на та по ли ци ја та и на Се кто рот за без бед ност 
и кон тра ра зуз на ва ње). Исто, за бе ле шка се од не су ва ше 
на бав ни от раз вој на стра те ги ја та за пра вич на за ста пе-
ност ко ја не е це лос но за до во ли тел на, осо бе но во од нос 
на  це ли те и на санк ци и те (ЕК, 2007, стр. 15) 
Си сте мот на двој но мно зинс тво (т.н. Ба дин те ро во мно-
зинс тво) бе ше во ве ден за одо бру ва ње на За ко нот за ло-
кал на та са мо у пра ва и за ко ни те кои ди рект но ги за се-
га ат кул ту ра та, упо тре ба та на ја зи ци те, обра зо ва ни е то, 
лич ни те до ку мен ти и упо тре ба та на сим бо ли те, ка ко и 
но ми на ци ја та на Суд ски от со вет, Со ве тот за без бед ност 
и су ди и те на Устав ни от суд. Си сте мот, кој најм но гу го 
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за се га Со бра ни е то, е оце нет ка ко по зи ти вен, иа ко со 
по чет ни те шко тии, со те кот на вре ме то ста ну ва се којд-
нев на пра кса. Исто та ка, во 2008 го ди на до не су ва ње то 
на За ко нот за  со бра ни ски от Ко ми тет за од но си ме ѓу за-
ед ни ци те е поз дра вен ка ко клу чен на стан за таа го ди на 
(ЕК, 2008, стр. 19). 
По пи сот на на се ле ни е то бе ше од осо бе на важ ност за 
спро ве ду ва ње то на ОРД и на ед но е сè уште ед на од 
ди ску си и те акту ел ни и де нес. Од ло жен ед наш, пр ви от 
по пис на на се ле ни е то по кри за та во 2001 г., кри ти чен 
еле мент на До го во рот, бе ше спро ве ден од 1 до 15 но ем-
ври 2002 го ди на. Ге не рал но, одр жу ва ње то на по пи сот е 
ва жен при до нес за гра де ње на до вер ба та во зем ја та и 
нор ма ли за ци ја на ус ло ви те на те ре нот. Из ве шта и те од 
ме ѓу на род но то наб љу ду ва ње и наб љу ду вач ка та ми си ја 
(пред во де на од ЕК и Со ве тот на Евро па) и од по пис ни те 
вла сти беа ед ног лас ни во зак лу чо кот де ка тој бил ус пе-
шен.54 За вр шу ва ње то на по пи сот е ва жен за по на та мош-
ни че ко ри во спро ве ду ва ње то на Рам ков ни от до го вор, 
осо бе но во по ма га ње то да се фи на ли зи ра под го то вка та 
на дру ги те за ко ни за де цен тра ли за ци ја и за обез бе ду ва-
ње ос но ва за по на та мош ни на по ри за пра вич на за ста пе-
ност во јав на та ад ми ни стра ци ја (ЕК, 2003, стр. 4).
Ре фор ма та на јав на та ад ми ни стра ци ја, ед на од при о-
ри тет ни те об ла сти во из ве шта и те, по стиг на одре ден на-
пре док уште во 2003 го ди на. Про це сот на на ма лу ва ње 
на јав на та ад ми ни стра ци ја за поч на во 2003 го ди на со 
цел на на ма лу ва ње на бро јот на вра бо те ни те во јав ни от 
се ктор од 4 %, а зе мај ќи ги пред вид об вр ски те од До го-
во рот кои на ла га ат зго ле му ва ње на јав ни те служ бе ни-
ци од при пад ни ци те од ет нич ки за ед ни ци во пра вец на 
пра вич на за ста пе ност. Се пак, вкуп на та вра бо те ност по-
ка жа не то-зго ле му ва ње 70.000-71.800 на кра јот на 2003 
го ди на и оста ну ва кри ти чен стру кту рен проб лем, со 
пос ле ди ци кои одат над вор од фи нан си ски от ас пект. 
То гаш за ста пе ност на ет нич ки те мал цинс тва во ад ми-
ни стра ци ја та бе ше под 12 %, и по крај но ви вра бо ту ва ња, 
најм но гу во по ли ци ја та и вој ска та (ЕК, 2004, стр. 20). Во 
на ред ни те го ди ни по стиг нат е одре ден на пре док и кон 
спро ве ду ва ње то на стра те ги ја та за пра вич на за ста пе-
ност на ет нич ки те за ед ни ци во јав ни от се ктор, осо бе-
но во од нос на ал бан ска та за ед ни ца. Бро јот на ет нич ки 
Ал бан ци, др жав ни служ бе ни ци, се зго ле ми за 3,75 % во 
пер и о дот од ја ну а ри 2007 и ја ну а ри 2008 го ди на. Шест 
од 15 чле на на Суд ски от со вет и еден од ше сте из бра ни 
чле но ви на Со ве тот на јав ни об ви ни те ли при па ѓа ат на 
нем но зин ски те за ед ни ци (ЕК, 2008, стр. 20). Ан га жи ра-
ње то го лем број вра бо те ни од нем но зин ски те за ед ни ци 
е на кван ти та тив на ос но ва и без од го вор на по тре би те 
на ин сти ту ци и те со по треб ни те обу ки и ква ли фи ка ции 
е оце не то во 2010 го ди на. По стап ка та за вра бо ту ва ње е 
ран ли ва на не по треб ни вли ја ни ја (EK, 2010, стр. 12).
Ова по ле е до бар при мер на не кон цеп ту ал ни от при стап 
на ЕУ кон ОРД. Име но, ЕУ од ед на стра на ба ра ше на-
ма лу ва ње на бро јот на јав ни служ бе ни ци, но на ед но од 
ОРД про из ле зе но е ба ра ње за афир ма тив на ак ци ја во 
фор ма на пра вич на за ста пе ност, т.е. си стем на кво ти во 
јав на та ад ми ни стра ци ја, со што ни во то на вра бо те ни од 
раз лич ни за ед ни ци тре ба да е про пор ци о нал но ба лан-
си ра но со тоа на це ло куп на та по пу ла ци ја. Во из ве шта-
и те фо ку сот е на по пол не ти те кво ти, а не на мер ки те/ 
при ста пот за до стиг ну ва ње на две те це ли по вр за ни со 
ис пол ну ва ње то на кри те ри у ми те за членс тво во ЕУ.
Во де лот на спро ве ду ва ње на ОРД во пол за на за шти та-
та на мал цин ски те пра ва, ед но од клуч ни те по драч ја е 
ста ну ва ње то на ал бан ски от ја зик служ бен ја зик во об-

54 Конечните резултати на пописот за етничкиот состав на населени-
ето беа објавени на 1 декември 2002 г. Конечниот податоци покажаа 
зголемување и на бројот и процентот на етничкото албанско населе-
ние - од 22,7 %, на 25,17 %, како и мало зголемување на етничкото маке-
донско население, иако нивниот процент од вкупното население се 
намали (на 64,18 % од 1994, година, до 66,6 %).

ла сти те ка де што е збо ру ван по ве ќе од 20 % од на се ле-
ни е то. Со бра ни ски те пра ви ла беа про ме не ти та ка што 
ал бан ски от ја зик се ко ри сти во Со бра ни е то ка ко служ-
бен ја зик за прв пат во 2002 г. (ЕК, 2003, стр. 3). Спо ред 
из ве шта јот на ЕК за на пре до кот од 2007 г., во Со бра ни е-
то спро ве ду ва ње то на За ко нот за упо тре ба на ја зи ци те е 
по до бре но со ре гру ти ра ње по ве ќе ква ли фи ку ва ни пре-
ве ду ва чи и тол ку ва чи. Упо тре ба та на ал бан ски от ја зик 
во ус на по стап ка про дол жу ва и во пле нар ни те сед ни ци 
во Со бра ни е то и ка ко и во се си и те на со бра ни ски те ко-
ми сии и на со бра ни ски те ТВ-ка на ли ка де се тол ку ва на 
ал бан ски ја зик. Се пак, мно гу др жав ни ин сти ту ции, ка-
ко и ло кал ни суб је кти не по стиг наа до во лен на пре док 
и тре ба да се утвр ди јас на од го вор ност за пла ни ра ње и 
сле де ње на спро ве ду ва ње то на За ко нот за ја зи ци те. По-
ма ли те ет нич ки за ед ни ци про дол жу ва ат да се со о чу ва-
ат со не до ста ток на пред ме ти за на ста ва на сво јот мај-
чин ја зик (ЕК, 2007, стр. 15).
Во од нос на мал цинс тва та, ме ѓу ет нич ки те од но си, спо-
ред из ве шта јот за на пре док во 2007 го ди на, сè уште би ле 
на ни ско ни во. Не кол ку вла ди ни ге сто ви во из ве шта јот 
од 2007 г. се оце не ти ка ко кон стру ктив ни (ме ѓу нив во 
из ве шта јот се спо ме на ти ов ла сту ва ње то да се по диг-
не ста туа на Скен дер бег во Скоп је и про ме на та на За-
ко нот за др жав ни праз ни ци, кои приз на ва ат раз лич ни 
ет нич ки и вер ски праз ни ци) (ЕК, 2007, стр. 15).  Се пак 
ди ја ло гот и гра де ње то до вер ба ме ѓу за ед ни ци те бав но 
на пре ду ва. До го вор оста ну ва клу чен га рант на пра ва та 
на ет нич ки те за ед ни ци во зем ја та. Ме ѓу ет нич ки те тен-
зии ге не рал но и про гре сив но се на ма лу ва ат, ка ко што 
при ка жу ва и из ве шта јот од 2008 го ди на, но спо ред не го, 
тие се ин тен зи ви ра ат во не кои об ла сти и во одре де ни 
мо мен ти (ЕК, 2008, стр. 19).
Во из ве шта јот за на пре док од 2005 го ди на про гре сив но 
е за бе ле же но комп ле ти ра ње на комп лет ос нов на ле гис-
ла ти ва ко ја про из ле зе од ОРД. Со тоа, фо ку сот во наб-
љу ду ва ње то на ЕК во це лост се свр ти кон имп ле мен та-
ци ја на ле гис ла ти ва та и т.н. ду хот на ОРД, од нос но со-
цио-еко ном ска по лож ба та на нем но зин ски те за ед ни ци 
и ме ѓу ет нич ки те од но си, пред сè пре ку обра зо ва ние и 
вра бо ту ва ње. ЕК оце ну ва де ка ин те гра ци ја та на ет нич-
ки те за ед ни ци оста ну ва огра ни че на. Ефи кас но спро ве-
ду ва ње на До го во рот тре ба да се одр жу ва, во ду хот на 
кон сен зус (ЕК, 2009, стр. 23). Во из ве шта јот од 2009 г. е 
ста вен ак цент и на ма ли от на пре док кој мо же да се за бе-
ле жи во од нос на по ма ли те за ед ни ци, осо бе но на Ро ми-
те. Спо ред ЕК, тие про дол жу ва ат да се со о чу ва ат со мно-
гу те шки жи вот ни ус ло ви и ди скри ми на ци ја, осо бе но во 
од нос на при ста пот до лич ни те до ку мен ти, обра зо ва ни-
е то, со ци јал на та за шти та, здрав ство то, вра бо ту ва ње то и 
со од вет но жи ве а ли шта (ЕК, 2009, стр. 23).
ЕУ за бе ле жу ва де ка не ма до вол но мож но сти за ин те-
рак ци ја ме ѓу раз лич ни за ед ни ци, осо бе но во сфе ра та на 
обра зо ва ни е то.  До де ка не кои ини ци ја ти ви во оваа об-
ласт по сто јат, тие се глав но пред во де ни од гра ѓан ско то 
оп штес тво. Се чи ни де ка не по стои се оп фат на по ли ти-
ка за да го пре мо сти ја зот по ме ѓу раз лич ни те за ед ни ци 
пре ку обра зов ни от си стем. Си те по ли тич ки пар тии мо-
ра да про дол жат да ра бо тат на гра де ње на кон сен зус за 
ет нич ки те пра ша ња, во це лос на и бу квал на сог лас ност 
ду хот на ОРД (ЕК, 2006, стр. 15).
Во 2006 по ве ќе то од нем но зин ски ет нич ки те гру пи оста-
ну ва ат во не по вол на си ту а ци ја во од нос на обра зо ва ни-
е то и вра бо ту ва ње то.  Зго ле му ва ње то на за ста пе но ста 
на нем но зин ски те за ед ни ци оста ну ва не рам но мер но во 
по е ди неч ни ми ни стерс тва. Пра во то на обра зо ва ние на 
мај чин ја зик при до не се за ис по ра ка на обра зов ни те ус-
лу ги врз ос но ва на ет нич ка та при пад ност и во ет нич ки 
ме ша ни те оп шти ни. Ме ѓу тоа, ин те гра ци ја та на ет нич-
ки те за ед ни ци оста ну ва мош не огра ни че на, осо бе но на 
ло кал но ни во. Не га тив ни трен до ви вклу чу ва ат ори ен та-
ци ја кон се гре ги ра но шко лу ва ње во ос нов но и сред но 
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ни во. Исто та ка, во не кол ку ме ша ни сред ни учи ли шта 
за бе ле жа ни се те шки ин ци ден ти на на силс тво ме ѓу 
уче ни ци те од раз лич ни ет нич ки за ед ни ци из ве сту ва 
ЕК во 2006 г. Ме ѓу себ но раз би ра ње и ме ѓу кул ту рен ди-
ја лог тре ба да се не гу ва ме ѓу раз лич ни те ком по нен ти 
на оп штес тво то, осо бе но во об ла ста на обра зо ва ни е то 
(ЕК, 2008, стр. 20). ЕК ука жу ва де ка по ма ли те ет нич ки 
за ед ни ци, во го ле ма ме ра ин те гри ра ни, тре ба да има ат 
со од вет ни ка па ци те ти за на ста ва на сво јот мај чин ја зик.
Во пос лед ни от из ве штај за на пре до кот, ЕК во 2010 го-
ди на по втор но се освр ну ва на мал цинс тва та, но ОРД 
оста ну ва од су штин ско зна че ње за обез бе ду ва ње на ме-
ѓу ет нич ка та со ра бо тка и по ли тич ка ста бил ност. За кон-
ска та рам ка за за шти та на нем но зин ски те за ед ни ци е во 
го ле ма ме ра имп ле мен ти ра на. Во по че то кот на октом-
ври 2009 г., Вла да та усвои стра те ги ја за ин те гри ра но 
обра зо ва ние.  Таа има за цел да сле ди из ба лан си ран и 
фа зен при стап за по ди га ње на се вкуп ни от ква ли тет на 
обра зо ва ни е то, про мо ци ја на уче ње ја зи ци од дру ги те 
за ед ни ци и зго ле му ва ње на ме ѓу ет нич ки те ин те рак ци-
ја по ме ѓу уче ни ци те. Се пак, до се га, и по крај на по ри те 
на Вла да та, по дел ба на уче ни ци те по ет нич ка ли ни ја во 
учи ли шта та про дол жу ва, оце ну ва ЕК во 2010 (ЕК 2010, 
стр. 23).

Ду хот на до го во рот
ОРД оста ну ва ос но вен еле мент за де мо кра ти ја та и вла-
де е ње то на пра во то во зем ја та. По стиг нат е одре ден на-
пре док во спро ве ду ва ње то на за ко нот за ја зи ци те, за де-
цен тра ли за ци ја и пра вич на за ста пе ност. Кон ти ну и ра ни 
на по ри, пре ку ди ја лог, се по треб ни за ис пол ну ва ње на 
це ли те од До го во рот и да се обез бе ди не го ва под др шка. 
По треб ни се по го ле ми на по ри за да се обез бе ди ефе-
ктив но спро ве ду ва ње и це лос но по чи ту ва ње на ду хот 
на ОРД. На по ри те се по треб ни за да се пот тик не зго ле-
ме на до вер ба ме ѓу ет нич ки те за ед ни ци, осо бе но во об-
ла сти те на кул ту ра та и ја зи кот.
Во из ве шта и те за Ста би ли за ци ја и асо ци ја ци ја од 2002, 
2003 и 2004 г., пре тсе да те лот на др жа ва та е спо ме нат 
ка ко осо бе но зна ча ен за ду хот на спро ве ду ва ње то на 
ОРД. Во те кот на из ве штај ни от пер и од, пре тсе да те лот 
про дол жу ва да игра зна чај на и по зи тив на уло га во об-
ла сти те кои по ви ку ва ат ши рок кон сен зус и ин те гра ци ја 
во ЕУ, спро ве ду ва ње на ОРД и за јак ну ва ње на ре ги о нал-
на та со ра бо тка. Не го ва та уло га е при ка жа на ка ко кон-
стру ктив на уло га во гра де ње то кон сен зус за пра ша ња та 
од на ци о нал на важ ност, вклу чу вај ќи ги европ ска та ин-
те гра ци ја и без бед нос ни те пра ша ња, ка ко и спро ве ду-
ва ње то на До го во рот (ЕК, 2004, стр. 5). 
Имп ле мен та ци ја та на ОРД и мер ки те за гра де ње до вер-
ба про гре сив но при до не су ва ат за на ма лу ва ње на ет нич-
ки те тен зии, оце ну ва ЕК во 2004 г. Спо ред из ве шта јот за 
Ста би ли за ци ја и асо ци ја ци ја, во 2004 г. од ре форм ски от 
про цес не за поч наа да има ат ко рист са мо мал цинс тва-
та, ту ку оп штес тво то ка ко це ли на и тој при до не се кон 
јак не ње на де мо кра ти ја та и по до бро вла де е ње на пра-
во то. Сил на по све те ност за спро ве ду ва ње то на ОРД и 
зна чај ни от на пре док од 2001 го ди на се од су штин ско 
зна че ње за за јак ну ва ње на ста бил но ста на зем ја та за ра-
ди по на та мош но зац вр сту ва ње на кли ма та на до вер ба и 
кон со ли ди ра ње на до стиг ну ва ња та. Та ка, ЕУ це ни де ка 
Вла да та да тре ба да про дол жи со ефи кас но спро ве ду ва-
ње на До го во рот (ЕК, 2004, стр. 10).
Во ко му ни ка ци ја та на ЕК во ко ја иска жу ва пре по ра ка 
за кан ди дат ски ста тус на Ма ке до ни ја ка ко осо бе но зна-
чај но се спо ме ну ва за о кру жу ва ње то на за ко но дав на та 
рам ка по вр за на со ОРД од 2001 го ди на. Ме ѓу тоа, ду хот 
на ОРД тре ба дос лед но да се под др жу ва, пре ку кон сен-
зу а лен при стап и спрем ност за ком про мис (ЕК, 2007, 
стр. 16). Та ка, ду хот зна чи над град ба и кон со ли ди ран, 
се оп фа тен при стап кон ОРД, со што мер ки кои се спом-
ну ва ат се т.н. ме ки, од нос но во сфе ра та на обра зо ва ние 
и вра бо ту ва ње на мал цинс тва та/ за ед ни ци те.

Во пос лед ни те го ди ни, ЕК го ме ри ду хот во смис ла на 
це лос на и дос лед на имп ле мен та ци ја на до не се ни те за-
кон ски мер ки, но пред сè со не ад ми ни стра ти вен, ту ку 
су штин ски при од кон по до бру ва ње на функ ци о ни ра ње-
то на де мо кра ти ја та и вла де е ње на пра во то со чув ство 
кон по до бру ва ње на со цио-еко ном ска та по лож ба на 
нем но зин ски те за ед ни ци, пред сè во по ле то на вра бо ту-
ва ње то и обра зо ва ни е то.

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
Зак лу чо ци
Не ед ноз нач на упо тре ба на тер ми но ло ги ја та за 
де фи ни ци ја за три клуч ни тер ми ни: си ту а ци ја та 
во 2001 г., за ед ни ци те и цел та(ите) на ОРД
2001 - се ри оз на по ли тич ка и без бед нос на кри за, конф-
ликт, по ли тич ка и без бед нос на не ста бил ност, кри за, 
конф ликт.
За ед ни ци те – мал цинс тва, нем но зин ски за ед ни-
ци, ет нич ки мал цинс тва, ет нич ки за ед ни ци
Цел на ОРД – по до бро функ ци о ни ра ње на де мо крат ски-
те ин сти ту ции (пред сè пре ку де цен тра ли за ци ја), вла де-
е ње на пра во то, вто ро сте пе на мер ка за по до бру ва ње на 
по лож ба та на мал цинс тва та.
Од фо кус на имп ле мен та ци ја на са ми те мер ки 
на ОРД, до спро ве ду ва ње на „ду хот“ на ОРД
Во пр ви те из ве штаи (т.е. од 2002 до 2005 го ди на) фо ку-
сот е на наб љу ду ва ње на до не су ва ње то за кон ски мер-
ки и нив но то спро ве ду ва ње во сог лас ност на ОРД. Ту ка, 
фо ку сот е на ле гис ла ти ва та по вр за на со про це сот на де-
цен тра ли за ци ја и ре фор ма та на јав на ад ми ни стра ци ја. 
Од 2005 г. до де нес (пред сè со из ве шта и те за на пре док), 
фо ку сот сè по ве ќе се на со чу ва кон ме ки мер ки – обра зо-
ва ние и вра бо ту ва ње.
Оце ни те се пред сè на кван ти та тив ни еле мен ти 
(кво ти), а не на ква ли та тив ни
Фо ку сот на ква ли те тот се по ја ву ва по ве ќе во пос лед-
ни те из ве штаи. До бар при мер ту ка е оце ну ва ње то на 
мер ки те по вр за ни со ед на ква за ста пе ност во јав на та ад-
ми ни стра ци ја. ЕУ ба ра на ма лу ва ње на бро јот на јав ни 
служ бе ни ци, но на ед но од ОРД е про из ле зе но ба ра ње 
за афир ма тив на ак ци ја, со што ни во то на вра бо те ни од 
раз лич ни за ед ни ци тре ба да е про пор ци о нал но ба лан-
си ра но со тоа на це ло куп на та по пу ла ци ја. Во из ве шта и-
те фо ку сот е на тоа кол ку е по стиг на та пра вич на за ста-
пе ност, а не на мер ки те/ при ста пот за до стиг ну ва ње на 
две те це ли по вр за ни со ис пол ну ва ње то кри те ри у ми за 
членс тво во ЕУ. 
Оце ни те за мер ки те од ОРД се пре теж но во пол-
за на за јак ну ва ње то на де мо кра ти ја та
Оце ни те за спро ве ду ва ње то на мер ки те од ОРД се до-
ста по кри тич ки (на при мер: има до не се но одре ден за-
кон, но не ма фи нан си ски, чо веч ки ре сур си).
ОРД се тре ти ра ка ко комп лет на ад ми ни стра-
тив ни, тех нич ки мер ки 
Од си те из ве штаи (2002-2010) се стек ну ва впе ча то кот 
де ка ОРД се тре ти ра ка ко комп лет на ад ми ни стра-
тив ни, тех нич ки мер ки, ка ко за Вла да та, та ка и за ЕУ. 
Освен што оце ни те се пред сè кван ти та тив ни, са ми от 
при стап во оце ни те/ на пре до кот ва ри ра од го ди на до 
го ди на (се ка ко, мо ра да се зе ме пред вид де ка овие ви до-
ви до ку мен ти се по ли тич ки, не об је ктив ни до ку мен ти).
Од це ло сен фо кус на ал бан ска та за ед ни ца, кон 
ре фо ку си ра ње и вклу чу ва ње на по ма ли те за ед-
ни ци/ мал цинс тва. 
Ту ка, пред сè, фо ку сот е на Ро ми те. Ре фо ку си ра ње се за-
бе ле жу ва од 2005 до 2006 го ди на.
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Пре по ра ки
ЕУ по на та му со актив на уло га
Ка ко ди ре ктен учес ник, ЕУ и по на та ка тре ба да пре зе-
ме актив на уло га во по на та мош но то комп ле ти ра ње на 
спро ве ду ва ње то мер ки, ка ко и ду хот на ОРД. Пред сè, 
тоа нај до бро мо же да го на пра ви со под др шка на по зи-
тив ни ло кал ни на по ри и фи нан си ска под др шка во рам-
ки те на ИПА за кон крет ни ре ше ни ја и мер ки. 
При мар на од го вор ност на до маш ни те ин сти ту-
ции и акте ри
Иа ко по мог нат и ин ди ци ран од ме ѓу на род на за ед ни ца, 
про це сот за поч нат со ОРД тре ба да (о)ста не при мар на 
сопс тве ност и од го вор ност на до маш ни те ин сти ту ции 
и акте ри.
Фо кус и на ква ли те тот
Фо ку сот во оце ну ва ње то, што е низ приз ма та на ис-
пол ну ва ње на кри те ри у ми те за членс тво, тре ба да е на 
ква ли те тот на ис пол ну ва ње на мер ки те, а не на кван ти-
те тот. На пре до кот не тре ба да се ме ри са мо пре ку зго-
ле мен број др жав ни служ бе ни ци од нем но зин ски те за-
ед ни ци (мал цинс тва), ту ку и пре ку ни во то во нив на та 
за ста пе ност, при до не сот во про це си те на ре фор ми те, 
чув ство то во по ли ти ки те и мер ки те кои ги за се га ат за-
ед ни ци те. 
Прод ла бо чу ва ње и ши ре ње (цел на гру па) на 
раз би ра ње то на ОРД
По ме сту ва ње од ме ре ње на број ки кон дух, од нос но 
прод ла бо чу ва ње (дух) и ши ре ње (цел на гру па) на раз-
би ра ње то на ОРД е по зи ти вен че кор кон су штин ско по-
ме сту ва ње и оп штес твен на пре док ка ко ус пе шен мо дел 
за про мо ви ра ње нов при стап кон усог ла су ва ње на ме ѓу-
ет нич ки од но си во рам ки те на ед на др жа ва. 
Од бр за мер ка, кон ге не ра ци ски про цес
Ко неч но, тер ми но ло шка кон фу зи ја, ко ја ја одра зу ва су-
шти на та, од нос но отсус тво то на ин те гри ран, кон цеп ци-
ски при стап ука жу ва де ка ОРД бе ше за мис лен ка ко бр за 
мер ка кој пот по мог на да не еска ли ра без бед но ста си ту-
а ци ја во 2001 го ди на и да се пре лие во окол ни те зем ји 
и ре ги о нот. По на та мош но то по ди га ње на све ста и јав на 
де ба та, рас пра ва та за ОРД ка ко пој дов на точ ка и не го-
ви от дух единс тве но мо же да при до не сат кон дол го ро-
чен, ге не ра ци ски про цес кој е по тре бен за су штин ски 
(а не ад ми ни стра тив ни) по ме сту ва ња во ме ѓу ет нич ки те 
од но си во Ма ке до ни ја.
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Сла ѓа на Ди ми шко ва
УПОТРЕБАТА НА ЗНАМИЊА ПРЕД ЛОКАЛНИТЕ ЈАВНИ ОБЈЕКТИ
Sllagjana Dimishkova, Përdorimi i flamujve para objekteve publike lokale
Slagjana Dimiškova, The Usage of Flags un front of Local Public Facilities

РЕЗИМЕ 
Те ми те по вр за ни со изра зу ва ње на иден ти те тот на мал цинс тва та, од нос но на за ед ни ци те, спо ред ОРД  е од го ле мо зна че ње за 
мул ти кул тур ни те оп штес тва ка кво што е и ма ке дон ско то.  От ту ка овој труд се освр ну ва на изра зу ва ње на иден ти те тот пре ку 
упо тре ба на сим бо ли (зна ми ња) и ка ко тоа пра ша ње е уре де но во ме ѓу на род ни те до ку мен ти по вр за ни со оваа те ма, по тоа на 
на ци о нал но то за ко но дав ство што се од не су ва на на чи ни те на изра зу ва ње на иден ти те тот на за ед ни ци те, ка ко и на ста ни те во 
пер и о дот по не за вис но ста на Ма ке до ни ја по вр за ни со ова пра ша ње. Прег ле дот на за ко но дав ство то и на ста ни те во зем ја ва е 
на пра вен на оние пред пот пи шу ва ње на Рам ков ни от до го вор и на оние по не го. Тру дот се освр ну ва и на ди ле ми те да ли пре ку 
сим бо ли те тре ба да се изра зу ва/се изра зу ва иден ти те тот на за ед ни ци те. Она што при тоа е клуч но е упо тре ба та на сим бо ли те, 
зна ме то да се ко ри сти сло бод но за изра зу ва ње на иден ти те тот на за ед ни ци те, а не на на чин, во при ли ки и на ста ни кои мо же да 
зна чат за гро зу ва ње на су ве ре ни те тот и те ри то ри јал ни от ин те гри тет на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

PëRMBLEDhJE
Tema në lidhje me shprehjen e identitetit të minoriteteve, 
respektivisht të bashkësive, sipas MKO-së, është me rëndësi 
të madhe për shoqëritë multikulturore, siç është shoqëria 
maqedonase. Prandaj, ky punim i qaset shprehjes së identitetit 
nëpërmjet përdorimit të simboleve (flamujve) dhe se si kjo çështje 
është e përcaktuar në dokumentet ndërkombëtare, që kanë të 
bëjnë me këtë temë, pastaj me legjislacionin kombëtar që ka të 
bëjë me mënyrat e shprehjes së identitetit të bashkësive, si dhe 
ngjarjet në periudhën pas pavarësisë së Maqedonisë të lidhura me 
këtë çështje.
Rishikimi i legjislacionit dhe zhvillimet në vend është bërë nga 
ata para nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë dhe pas saj. Punimi 
trajton edhe dilemat nëse përmes simboleve duhet të shprehet/ 
shprehet identiteti i bashkësive. Ajo që gjatë kësaj është me 
rëndësi, është përdorimi i simboleve, flamuri të mund të përdoret 
lirshëm për të shprehur identitetin e bashkësive, e jo vetëm për 
raste dhe ngjarje që mund të nënkuptojnë rrezikim të sovranitetit 
dhe integritetin territorial të Republikës së Maqedonisë.

SUMMARy
The topics related to the expression of the identity of minorities, 
i.e. communities, according to OFA, are of great importance for 
multicultural societies such as the Macedonian. Therefore this 
paper covers the identity expression via the usage of symbols 
(flags) as an issue regulated by international documents related to 
this topic, then with regard to the national legislation as far as the 
ways of expressing the identity of the communities are concerned, 
as well as the events in the period after the independence of 
Macedonia related to this issue. The overview of the legislation and 
events in the country covers both the period prior to the signing 
of the Framework Agreement and afterwards. The paper covers 
the dilemmas if the symbols should express the identity of the 
communities. The crucial thing is the usage of symbols, free usage 
of the flag when expressing the identity of the communities, and 
not in ways, occasions and events that can imply endangering the 
sovereignty and territorial integrity of the Republic of Macedonia. 

ВОВЕД
Ма ке дон ско то оп штес тво ка ко оп штес тво во кое кул-
тур ни те раз ли ки се ре ал но при сут ни и има ат зна чај на 
уло га во де тер ми ни ра ње на се вкуп ни те од но си во зем-
ја ва е осо бе но ин те рес но за истра жу ва ње на на чи ни те 
на ре а ли за ци ја на пра ва та на при пад ни ци те на за ед ни-
ци те. При тоа иден ти те тот, ја зи кот, кул ту ра та по точ но 
на чи нот на кој тие се пра кти ку ва ат се осо бе но акту ел ни 
пра ша ња во овој пер и о дот на два е се тго диш на са мо стој-
ност на Ма ке до ни ја. 
Еден од на чи ни те пре ку кои се изра зу ва иден ти те тот на 
при пад ни ци те на за ед ни ци те во зем ја ва е упо тре ба та на 
сим бо ли те, ме ѓу кои и зна ме то. Упо тре ба та на зна ме то 
ка ко сим бол за изра зу ва ње на иден ти те тот на при пад-
ни ци те на за ед ни ци те во зем ја ва пре диз ви ка бра ну ва-
ња во јав но ста, ка ко на ста ни те по вр за ни со про те сти те 
во 1997 пред об је ктот на оп шти на та Го сти вар ко га бе ше 
сим на то ал бан ско то зна ме кое бе ше по ста ве но на овој 
об јект55. От ту ка цел та на овој труд е да при ка же ка ко е 
тоа се ре гу ли ра во ме ѓу на род ни те до ку мен ти, спе ци фи-
ки те во Ма ке до ни ја од она што е пред ви де но во за ко-
но дав ство то до пра кса та. При тоа упо тре ба та на зна ме-
то мо же да се ана ли зи ра во пер и о дот пред Охрид ски от 
рам ко вен до го вор (во по на та мош ни от текст ОРД), та ка 
и по не го во то пот пи шу ва ње и пре то чу ва ње во Уста вот. 
Она што оста ва про стор за ди ле ма е да ли ова пра ша ње 
- упо тре ба та на зна ме то е за тво ре но во зем ја ва или оста-
ва про стор и за по на та мош ни бра ну ва ња, ди ле ми.  
При изра бо тка на тек стот глав но се ко ри сте ни се кун-
дар ни по да то ци: ана ли за на ме ѓу на род ни до ку мен ти, 
нор ми од на ци о нал но то за ко но дав ство, из ве штаи што 
55 Повеќе за настаните во Гостивар подолу во делот на текстот на-
словен како Националното законодавство и употребата на знамето 
за изразување на идентитетот пред 2001.

се освр ну ва ат на те ма та и слич но. До пол ни тел но на-
пра ве ни се ин терв јуа со лич но сти кои ди рект но учес-
тву ва ле во кре и ра ње на по ли ти ка та во др жа ва, по точ но 
по ли ти ка та што се од не су ва на ос тва ру ва ње на пра ва та 
при пад ни ци те на за ед ни ци те.

ИЗРАЗУВАЊЕ НА ЕТНИЧКИОТ 
ИДЕНТИТЕТ 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја по стру кту ра та на на се ле ни е то 
прет ста ву ва мул ти ет нич ко, мул ти кул тур но и мул ти кон-
фе си о нал но оп штес тво. Во неа, по крај ма ке дон ски от 
мно зин ски на род, жи ве ат и дру ги ет нич ки за ед ни ци, и 
тоа ал бан ска та – ко ја спо ред број но ста прет ста ву ва нај-
го ле ма за ед ни ца и дру ги по ма ли, ка ко тур ска та, ром ска-
та, срп ска та, вла шка та, бош њач ка та и слич но. Си те овие 
за ед ни ци при сут ни во зем ја ва, вклу чи тел но и ма ке дон-
ски от на род се ка ра кте ри зи ри ра ат со сво ја кул ту ра кре-
и ра на во за вис ност од кул тур на та исто ри ја на гру па та. 
Ка ко по себ ни мо же да се изд во јат по себ ни те кул тур ни, 
вред нос ни и мо рал ни си сте ми, по себ ни те нор ми на од-
не су ва ње, раз лич ни те фор ми на со ци јал но жи ве е ње, 
ја зи кот, ре ли ги ја та, оби ча и те и сл. От ту ка мо же да се 
кон ста ти ра де ка ма ке дон ско то оп штес тво е оп штес тво 
во кое кул тур ни те раз ли ки се ре ал но при сут ни и има ат 
зна чај на уло га во де тер ми ни ра ње на се вкуп ни те од но си 
во др жа ва та. 
До кол ку кон ста ти ра ме де ка кул тур на та раз лич ност и 
мул ти кул ту рал но ста прет ста ву ва ат ре а ла ност во Ма-
ке до ни ја, то гаш за мул ти кул ту ра ли зот ка ко по ли тич ки 
обра зец би мо же ле да ка же ме де ка е не оп ход ност за 
ма ке дон ско то оп штес тво. Се кое со вре ме но мул ти кул-
тур но оп штес тво, вклу чи тел но и ма ке дон ско то, има 
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по тре ба од кре и ра ње сопс твен автох тон мо дел на по ли-
тич ко упра ву ва ње што ќе по чи ва на ос нов ни те на че ла 
на со вре ме на та де мо кра ти ја, при тоа во деј ќи сме тка за 
за чу ву ва ње и уна пре ду ва ње на раз лич но сти те на за ед-
ни ци те. 

Изра зу ва ње на ет нич ки от иден ти тет пре ку 
сим бо ли и ме ѓу на род ни те до ку мен ти
Одред би те од ме ѓу на род ни те до ку мен ти кои се освр-
ну ва ат на пра ва та на при пад ни ци те на за ед ни ци те не 
го во рат за упо тре ба та на сим бо ли те, во кон крет ни ов 
слу чај зна ме то. 
Обе ди не ти те на ции се опре де ли ја про тив груп на за-
шти та на за ед ни ци те. Нив ни от став нај до бро е изра зен 
во чле нот 27 од Ме ѓу на род ни от пакт за гра ѓан ски и 
по ли тич ки пра ва од 196656. Во не го се го во ри за за шти-
та та по пат на га ран ци ја на ин ди ви ду ал ни те пра ва на 
при пад ни ци те на за ед ни ци те. Чле нот 27 гла си: „Во др-
жа ви те, ка де што по сто јат ет нич ки, вер ски или ја зич ни 
мал цинс тва, ли ца та кои при па ѓа ат на тие мал цинс тва 
не мо жат да би дат ли ше ни од пра во то да има ат, за ед-
но со дру ги те чле но ви на сво ја та гру па, сво јот по се бен 
кул ту рен жи вот, да ја ма ни фе сти ра ат и да ја ис по ве ду-
ва ат сво ја та сопс тве на ве ра или да се слу жат со сво јот 
ја зик“57. Зна чи во овој член се го во ри за ли ца (по е дин ци) 
кои при па ѓа ат на за ед ни ци. Тоа е единс тве ни от член во 
кој се го во ри за пра ва та на при пад ни ци те на за ед ни ци-
те, при тоа ни ка де не се го во ри за упо тре ба та на сим бо-
ли те. 
И по себ на та Рам ков на кон вен ци ја за на ци о нал ни мал-
цинс тва58 на Со ве тот на Евро па од 1995 ги из бег ну ва ко-
ле ктив ни те пра ва на при пад ни ци те на за ед ни ци те59. Во 
овој до ку мент од чле нот 4 зак луч но со член 19 се го во ри 
за ин ди ви ду ал ни пра ва на при пад ни ци те на за ед ни ци-
те ка ко за бра на про тив ди скри ми на ци ја, уна пре ду ва ње 
на ус ло ви за за чу ву ва ње на иден ти те тот, ве ра та, ја зи кот, 
га ран ци ја за сло бод но изра зу ва ње, здру жу ва ње и слич-
но. Во ни ту еден член од Рам ков на та кон вен ци ја не се 
го во ри за упо тре ба та на сим бо ли те (Ди ми тров Н., 1999).
Она што тре ба да се има пред вид е де ка се кое ин ди ви-
ду ал но пра во, па и пра во то на при пад ни ци те на за ед-
ни ци те има сво ја ко ле ктив на ди мен зи ја (Ди ми три је виќ, 
В., 2007). Тие се ужи ва ат „во за ед ни ца со дру ги“, со оста-
на ти те при пад ни ци на за ед ни ца та. Спо ред мис ле ње то 
на екс пер ти по сто јат са мо три пра ва на при пад ни ци те 
на за ед ни ци те кои се це лос но ко ле ктив ни: пра во на оп-
ста нок на за ед ни ца та, пра во на за ед ни ца та да не би де 
аси ми ли ра на и пра во на ви стин ско учес тво во во де ње 
на јав ни те ра бо ти60.

НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАВСТВО И 
УПОТРЕБА НА ЗНАМЕТО ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ 
НА ИДЕНТИТЕТОТ ПРЕД 2001 
Пр ви от за кон во са мо стој на Ма ке до ни ја со кој се пред-
ви ду ва ко ри сте ње на зна ме то за изра зу ва ње на иден-
ти те тот на за ед ни ци те е усво ен во 1997 г. Ста ну ва збор 
за За ко нот за упо тре ба на зна ми ња пре ку кои на ци о-
нал но сти те во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја го изра зу ва ат 
сво јот иден ти тет и на ци о нал ни осо бе но сти61. Пра во то 
56 Документот стапи во сила на 23.03.1966.
57 Во цитатот се користи терминот „малцинства“, бидејќи во овој до-
кумент на Обединетите нации се употребува тој термин, а не како во 
Македонија терминот „заедници“. Значи во ОН терминот што се упо-
требува е „Minorities“, а не „Communities“.
58 Во називот на Рамковната конвенција се користи терминот „мал-
цинства“, бидејќи е оригинален превод. Во оригинал назинот е 
„Framework Convention for the protection of National Minorities“. 
Како и во ОН, така и во Советот на Европа се употребува терминот 
„Minorities“, а не „Communities“.
59 Документот стапи во сила 01.02.1998.
60 Bring, O., Mahmoudi, S.(1994) Current International Law Issues.
61 Сл. весник на РМ, бр. 32/97, Закон за употребата на знамињата пре-

на ко ри сте ње на зна ме то, при пад ни ци те на за ед ни ци те 
пак ве лат де ка им нас ле де но пра во и се по ви ку ва ат на 
За ко нот за упо тре ба на зна ми ња та од 197362. Овој за кон 
во чле нот 6 пред ви ду ва „при пад ни ци те на ал бан ска та, 
на тур ска та и на дру ги те на род но сти и на ет нич ки те 
гру пи... мо жат да го упо тре бу ва ат зна ме то на на род но-
ста, ет нич ка та гру па, од нос но на со ци ја ли стич ка та ре-
пуб ли ка, сло бод но во си те слу чаи за кои е пред ви де на 
упо тре ба на зна ме то на СРМ“. По тоа чле нот 7 на исти-
от за кон пред ви ду ва при пад ни ци те на на род но сти те 
и ет нич ки те гру пи и на дру ги те на ро ди во СФРЈ, при 
праз ну ва ње на др жав ни праз ни ци..., по крај зна ми ња та 
на СРМ и СФРЈ, мо жат да го истак ну ва ат и зна ме то на 
на род но ста...“.    
На усво ју ва ње то на За ко нот во 1997, му прет хо дат поз-
на ти те „го сти вар ски на ста ни“ или „слу ча јот Ру фи 
Ос ма ни“63. На 14 фе вру а ри 1997 г., Со ве тот на оп шти на 
Го сти вар до не се од лу ка со ко ја сог лас но Ста ту тот на 
оп шти на та се од лу чи ал бан ско то и тур ско то зна ме да 
се истак нат за ед но со ма ке дон ско то зна ме пред Со бра-
ни е то на гра дот. И дру ги те ин сти ту ции во гра дот би ле 
ин фор ми ра ни да ги истак нат овие зна ми ња за вре ме на 
др жав ни те праз ни ци. Бит но е да се спо ме не де ка оваа 
од лу ка на Со ве тот  за истак ну ва ње на ту ѓи др жав ни 
зна ми ња за ед но со ма ке дон ско то  пред Со бра ни е то  на 
гра дот е ре зул тат на убе ду ва ње то де ка зна ми ња та на 
Ал ба ни ја и на Тур ци ја се израз на иден ти тет и на ци о-
нал ни те осо бе но сти на ал бан ска та и на тур ска та за ед-
ни ца во Го сти вар. 
На 14 март, Вла да та по ба ра ла да се пре ис пи та устав-
но ста на од лу ка та на Со ве тот на оп шти на Го сти вар од 
стра на на Устав ни от суд. По стап ка та бе ше спро ве де на 
на 21 мај 1997 го ди на и за таа цел Устав ни от суд до не се 
вре ме на мер ка со ко ја се сус пен ди ра од лу ка та на Со ве-
тот на оп шти на та. 
На 24 мај 1997 Ос ма ни ор га ни зи ра со бир ка ко ре ак ци ја 
на по стап ка та и вре ме на та мер ка на Устав ни от суд на 
кој не бе ше истак на то ма ке дон ско то зна ме, ту ку ал бан-
ско то и се сви ре ше ал бан ска та хим на. На со би рот на 
обра ќа ње то Ос ма ни, ме ѓу дру го то ве ли: „Се кој Ал ба нец 
или Ал бан ка, ка де би ло што е, има ед на мис ла, ед на иде-
ја, еден став, ко га се ра бо ти за на ци о нал но то пра ша ње, 
пра ша ње то за ал бан ски от ја зик, зна ме то или уни вер зи-
те тот... не ка би де ова ва ше рас по ло же ние и јас на по ра ка 
за си те, за пре тсе да те лот, пре ми е рот, Устав ни от суд де ка 
ни кој не смее да го пип не ал бан ско то зна ме... не ги приз-
на ва ме од лу ки те на Устав ни от суд ко и што во це лост се 
по ли тич ки... (гра ѓа ни те за вре ме на го во рот це ло вре ме 
из ви ку ваа „жи во тот го да ва ме, зна ме то не го да ва ме“)... 
ал бан ско то зна ме им прет хо де ше на мно гу одре ди, ка ко 
на пар ти зан ски, та ка и на ба ли стич ки и на мно гу ал бан-
ски одре ди кои се ко гаш во ју ваа за ос ло бо ду ва ње на на-
ши те те ри то рии. На ши те те ри то рии во Ма ке до ни ја се 
на ши те ри то рии, ова не ка го зна ат ед наш за се ко гаш и 
на овие те ри то рии на ше то зна ме се ко гаш ќе се вее... им 
пра тив јас на по ра ка де ка до де ка јас ќе би дам во оп шти-
на Го сти вар, ни кој не смее да го пип не ал бан ско то зна ме 
- не ка по ве лат не ка ме сус пен ди ра ат ме не и Со ве тот на 
оп шти на та, но зна ме то не сме ат да го пип нат... во пре-
диз бор на та кам па ња ви ве ту вав де ка Го сти вар ќе го на-
пра ви ме ал бан ски град и ќе го на пра ви ме со си гур ност... 
дол го да жи вее ал бан ско то зна ме“64.
На 26 мај 1997 Со ве тот на Го сти вар го из ве сти Устав ни от 
суд де ка не ма да ја по чи ту ва вре ме на та мер ка од 21 мај 
1997 и де ка от стра ну ва ње то на ал бан ско то и тур ско то 
зна ме ќе до ве де до ме ѓу ет нич ки конф ликт. Исти от ден 

ку кои припадниците на националностите во Република Mакедонија 
го изразуваат својот идентитет и национални особености.
62 Сл. весник на СРМ, бр. 40/73, Закон за употреба на знамињата.
63 Руфи Османи на локалните избори 1996 беше избран за градона-
чалник на Гостивар.
64 Дневен весник „Вечер“, 25 мај 1997.
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гру па гра ѓа ни се оби доа да го сим нат зна ме то што до-
ве де до те пач ка. Ос ма ни пре че ко ру вај ќи ја сво ја та над-
леж ност ка ко гра до на чал ник ор га ни зи ра во о ру же ни 
стра жи за за шти та на ал бан ско то зна ме. Исто та ка Ос-
ма ни над вор од за ко нот и над леж но ста  фор ми рал цен-
тра лен кри зен штаб со не кол ку ре ги о нал ни огра но ци. 
На 6 ју ни Ос ма ни го пре ду пре ду ва Устав ни от суд де-
ка вре ме на та мер ка од 21 мај ќе до ве де до ме ѓу ет нич ки 
конф ликт. 
На 11 ју ни Устав ни от суд ја уки ну ва од лу ка та на Со ве-
тот на Го сти вар со ко ја тој ги пре че ко рил сво и те ов ла-
сту ва ња ко га пред ви дел истак ну ва ње на ту ѓи зна ми ња, 
би деј ќи спо ред Уста вот или за ко нот не е ов ла стен да го 
пра ви тоа. 
На 9 ју ли око лу 2 ча сот на у тро по ли ци ја та ги от стра ни-
ла зна ми ња та пред Со бра ни е то на оп шти на та Го сти вар, 
а за из вр ше на та ак ци ја по стои и из ве штај во кој се ве ли 
де ка во про сто ри и те на Со бра ни е то е про нај де но оруж-
је за кое има те ли те не по се ду ва ле ле гал на до ку мен та-
ци ја и де ка се уап се ни трој ца во о ру же ни чу ва ри на зна-
ме то. 
Утро то око лу 7 ча сот и 30 ми ну ти, от при ли ка две сте во-
о ру же ни гра ѓа ни ги на пад на ле по ли ци ски те по зи ции и 
го на ру ши ле јав ни от ред и мир во гра дот. По ли ци ски те 
си ли воз вра ти ле со упо тре ба на сол за вец и фи зич ка си-
ла со што се вос по ста ву ва ред. Но, око лу плад не тол па-
та поч на ла да се зго ле му ва ка ко ре зул тат на до а ѓа ње на 
ли ца од окол ни те се ла, па та ка во 15 ча сот нив ни от број 
из не су вал по ме ѓу 7 и 8 ил ја ди ли ца. Кон тро ла та на тол-
па та би ла се по ма ла, па во 15 ча сот и 18 ми ну ти е фр ле на 
дим на бор ба во бли зи на на по ли ци ски от кор дон, а на со-
бра ни те ек стре ми сти ја иско ри сти ле на ма ле на та вид ли-
вост за упо тре ба на авто мат ско оруж је. По не кол ку ча са 
ме ѓу себ ни пре стрел ки око лу 17 ча сот по ли ци ја та го вра-
ти ла ми рот во гра дот. 
За на ста ни те од ју ли вед наш се по ве де истраж на по-
стап ка во ко ја е утвр де но де ка во ка би не тот на пре тсе-
да те лот на Со бра ни е то во Го сти вар  е про нај де на до ку-
мен та ци ја ко ја се од не су ва на фор ми ра ње на криз ни те 
шта бо ви и на чи нот на кој тие тре ба да дејс тву ва ат во ус-
ло ви на сим ну ва ње на ал бан ско то зна ме. На ста ни те од 
9 ју ли за вр ши ја со 196 те шко и по лес но по вре де ни ли ца, 
три ли ца го за гу би ја жи во тот, а би ла пре диз ви ка на и го-
ле ма ма те ри јал на ште та. 
За вре ме на не ми ри те по ли ци ја та во не кол ку на вра ти 
по ба ра ла Ос ма ни да се обра ти на тол па та и да ги по ви ка 
да се пов ле чат, но тој со ова се сог ла су вал са мо ако би де 
пов ле че но ма ке дон ско то зна ме од пред Со бра ни е то на 
Го сти вар. Во 16 ча сот и 30 ми ну ти се обра тил на на ро дот 
и не ми ри те пре ста ну ва ат65. 
На 10 ју ли Ос ма ни ве ќе е уап сен, а на 8 август и об ви нет 
за пре диз ви ку ва ње на ци о нал на, рас на и вер ска омра за, 
раз дор и не тр пе ли вост во својс тво на служ бе но ли це и 
за се ри оз но де ло на ор га ни зи ра ње от пор и не из вр шу ва-
ње од лу ка или мер ка од др жав на ин сти ту ци ја66.
Пра ктич но „го сти вар ски те на ста ни“ ко га по ли ци ја та 
ин тер ве ни ра ше за сим ну ва ње на зна ме то се слу чу ва ат 
на исти от ден ко га ста пи во си ла За ко нот за упо тре ба на 
зна ми ња та на на ци о нал но сти те67. За ко нот де фи ни ра ше 
65 За хронололгијата на настаните во Гостивар повеќе во дневни-
те весници „Нова Македонија“ и „Вечер“, како и неделникот „Фокус“, 
изданија од јули 1997.
66 Основниот суд му опредлува на Османи казна затвор од траење 
13 години и 8 месеци, потоа по жалба второстепениот Апелациски 
суд определува (ја намалува казната) 7 години затвор. Со одлука од 
04.02.1999 тој е амнестиран и веќе следниот ден ослободен. Руфи 
Османи за ова ја тужеше Македонија пред Европскиот суд за човеко-
ви права во Стразбур.  Судот во октомври 2001 одлучи да го прогласи 
барањето на Османи за неприфатливо. 
67 Во називот на Законот се користи терминот „националности“, 
бидејќи оригиналниот назив е Закон за употреба на знамињата пре-
ку кои припадниците на националностите во Република Македонија 
го изразуваат својот идентитет и националните особености. Оттука 

де ка под зна ме на при пад ни ци те на на ци о нал но сти те 
во РМ за ра ди изра зу ва ње на иден ти те тот се по драз би ра 
зна ме што при пад ни ци те на на ци о нал но ста го из бра ле 
или го упо тре бу ва ат ка ко зна ме за изра зу ва ње на сво јот 
иден ти тет и на ци о нал ни осо бе но сти. При тоа За ко нот 
во чле нот 3 де фи ни ра ко га мо же да се ко ри сти зна ме-
то, зна чи при праз ну ва ње во при ват ни от жи вот и при 
одр жу ва ње кул тур ни, спорт ски и дру ги при ред би што 
ги ор га ни зи ра ат при пад ни ци те на на ци о нал но сти те во 
зем ја ва. По тоа во член 4 се пре ци зи ра ко га не мо же да 
се упо тре бу ва зна ме то. От ту ка зна ме то не смее да се 
иста ну ва пред Со бра ни е то, Вла да та, јав но об ви ни телс-
тво, ор га ни на еди ни ци на ло кал на са мо у пра ва. Се пак 
чле нот 5 де фи ни ра ко га мо же да се ко ри сти зна ме то во 
еди ни ци те на ло кал на та са мо у пра ва. Чле нот 5 гла си „во 
еди ни ци те на ло кал на та са мо у пра ва во кои при пад ни-
ци те на ед на на ци о нал ност се мно зинс тво од на се ле ни-
е то, во де но ви на праз ни ци те на РМ утвр де ни со за кон, 
по крај др жав но то зна ме пред об је кти те на ор га ни те на 
еди ни ци те на ло кал на та саmoупра ва мо же да се истак-
не зна ме то пре ку кое при пад ни ци те на таа на ци о нал-
ност го изра зу ва ат сво јот иден ти тет и на ци о нал ни те 
осо бе но сти“. Др жав ни те праз ни ци се утвр де ни со За кон 
за праз ни ци те на РМ об ја вен во Служ бен вес ник број 21 
од 1992, а из ме нет со За кон за из ме ну ва ње на За ко нот 
за праз ни ци те на РМ об ја вен во Служ бен вес ник број 
18 од 2007.
Овој за кон е уки нат со од лу ка на Устав ни от суд 18 но ем-
ври 1998 г. Ини ци ја ти ва та за оце ну ва ње на устав но ста 
на За ко нот е под не се на од по ве ќе по ли тич ки пар тии, 
ме ѓу кои и ВМРО-ДПМНЕ. Устав ни от суд го уки ну ва За-
ко нот, оце ну вај ќи го ка ко спро ти вен на чле но ви те 5 и 48 
од Уста вот. Сог лас но член 5 од Уста вот, др жав ни сим бо-
ли се грб, зна ме, хим на кои се утвр ду ва ат со за кон кој се 
до не су ва со дво тре тин ско мно зинс тво од вкуп ни от број 
пра те ни ци. Од оваа одред ба про из ле гу ва де ка Уста вот 
упа ту ва др жав ни те сим бо ли со кои се изра зу ва др жав-
ни от су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни от ин те гри тет на РМ 
да се утвр ду ва ат со за кон што се до не су ва со дво тре тин-
ско мно зинс тво од вкуп ни от број пра те ни ци. Сог лас но 
чле нот 48 од Уста вот на при пад ни ци те на мал цинс тва-
та им се га ран ти ра за шти та на ет нич ки от, кул тур ни от, 
ја зич ни от, вер ски от иден ти тет и сог лас но исти от тие 
има ат пра во да ос но ва ат ин сти ту ции за ра ди изра зу ва-
ње и не гу ва ње на сво јот иден ти тет. Имај ќи го пред вид 
ова, „Су дот оце ни де ка одред ба та од чле нот 48 од Уста-
вот, га ран ти рај ќи им го пра во то на при пад ни ци те на на-
ци о нал но сти те да го изра зу ва ат, не гу ва ат и раз ви ва ат 
сво јот иден ти тет и на ци о нал ни осо бе но сти се од не су ва 
на не гу ва ње, изра зу ва ње и раз ви ва ње на нив ни те оби-
чаи, кул ту ра, ја зик и тра ди ции, пре ку кул тур ни и умет-
нич ки ин сти ту ции, на уч ни и дру ги здру же ни ја, што не 
зна чи де ка во оваа гру па мо же да се под ве дат пра ва та 
на др жав ни сим бо ли на ма тич ни те зем ји ка ко што се гр-
бот, зна ме то и хим на та“, се ве ли во од лу ка та на Устав-
ни от суд. Спо ред тоа, устав на та га ран ци ја на за шти та 
на ет нич ки от, кул тур ни от, ја зич ни от и вер ски от иден-
ти тет на при пад ни ци те на на ци о нал но сти те не мо же да 
се изра зу ва пре ку да ва ње мож ност, од нос но до не су ва ње 
по себ ни за ко ни за упо тре ба на зна ми ња та.

ОХРИДСКИОТ РАМКОВЕН ДОГОВОР 
И УПОТРЕБА НА ЗНАМИЊАТА НА 
ЗАЕДНИЦИТЕ 
Рам ков ни от до го вор кој ва жи за до ку мент што ста ви 
крај на конф ли ктот во Ма ке до ни ја во 2001 мно гу мал-
ку се освр ну ва упо тре ба та на сим бо ли те во оп што. Са мо 
во де лот на ОРД нас ло вен ка ко „Изра зу ва ње на иден ти-
те тот“ се ве ли  „Во од нос на сим бо ли те, не по сред но до 
во делот што се однесува на овој закон се користи терминот „нацио-
налности“.
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сим бо лот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, ло кал ни те вла сти 
ќе ја има ат сло бо да та на пред на та стра на од ло кал ни те 
јав ни об је кти да по ста ват сим бо ли со кои се обе ле жу ва 
иден ти те тот на за ед ни ца та ко ја што е во мно зинс тво во 
оп шти на та, со по чи ту ва ње на ме ѓу на род ни те пра ви ла и 
при ме ни“. Во 2005 г. се на пра ви обид оваа оп шта кон-
ста та ци ја во ОРД да се пре то чи во за кон68. За ко нот за 
упо тре ба на зна ми ња та на за ед ни ци те во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја јас но пред ви ду ва „во еди ни ца та на ло кал-
на та са мо у пра ва, во ко ја жи ве ат гра ѓа ни при пад ни ци на 
за ед ни ца та и се мно зинс тво во таа еди ни ца на ло кал на
та са мо у пра ва, пред и во об је кти те на ор га ни те на еди-
ни ца та на ло кал на та са мо у пра ва по сто ја но се истак на-
ти зна ме то на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и зна ме то на таа 
за ед ни ца“.
За ко нот оти де и по на та му, пред ви де зна ме то на за ед-
ни ци те во еди ни ца та на ло кал на та са мо у пра ва во ко ја 
жи ве ат гра ѓа ни при пад ни ци на за ед ни ца та и се мно
зинс тво во таа оп шти на по крај зна ме то на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, да се истак ну ва и зна ме то на таа за ед ни-
ца во след ни ве слу чи: во де но ви на др жав ни и дру ги 
праз ни ци на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја утвр де ни со за кон; 
во де но ви на праз ни ци на за ед ни ци те; во де но ви на оп-
штин ски и дру ги праз ни ци утвр де ни со од лу ка на со ве-
тот на еди ни ца та на ло кал на та са мо у пра ва; при пре чек 
и ис пра ќа ње на пре тсе да те лот на Ре пуб ли ка Ма ке
до ни ја, пре тсе да те лот на Со бра ни е то на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја и пре тсе да те лот и чле но ви на Вла да та 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и при офи ци јал но до а ѓа ње на 
пре тсе да тел или пре ми ер на стран ска др жа ва, ка ко и 
на су ве рен или ви сок прет став ник на ме ѓу на род на та 
за ед ни ца“ (де ло ви те со ита лик се уки на ти со од лу ка на 
Устав ни от суд од 24.10.2007). 
Не по сред но по усво ју ва ње то на овој за кон сле ду ва ше 
ини ци ја ти ва до Устав ни от суд за оцен ка на не го ва та 
устав ност. Од лу ка та на Устав ни от суд со ко ја се уки наа 
не кои одред би од За ко нот сле ду ва ше по две го ди ни од 
усво ју ва ње на исти от, по точ но од лу ка та на Устав ни от 
суд е од 24 октом ври 2007 г. Устав ни от суд уки на де ло ви 
од не кои одред би кои глав но пред ви ду ваа пр во, зна ме то 
на при пад ни ци те на за ед ни ци те да се ко ри сти са мо во 
оп шти ни ка де тие се мно зинс тво, вто ро, на ме ѓу на род-
ни на ста ни и слич но.  Образ ло же ни е то за уки ну ва ње то 
на одред би те бе ше след но: „Уста вот не пред ви ду ва пра-
во на упо тре ба на сим бо ли на при пад ни ци те на за ед ни-
ци те спо ред нив на та про цен ту ал на за ста пе ност на ни во 
на еди ни ца та на ло кал на са мо у пра ва, ту ку та кво пра во е 
да де но на си те при пад ни ци на за ед ни ци те без ог лед на 
нив на та про цен ту ал на за ста пе ност. Устав ни от суд исто 
та ка по тен ци ра де ка не е спо рен из бо рот на зна ме на 
дру га др жа ва ка ко зна ме кое ќе слу жи за сим бо ли зи ра-
ње на иден ти те тот на одре де на гру па на при пад ни ци на 
за ед ни ци кои не се мно зинс тво во Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја, би деј ќи та ка из бра но то зна ме не би мо же ло да го 
за гро зи су ве ре ни те тот и др жав ни от ин те гри тет на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја сè до то гаш до ко га во не го ва та упо-
тре ба ќе зна чи са мо изра зу ва ње при пад ност на одре де-
на за ед ни ца“69. Но спо ред Устав ни от суд, во оној мо мент 
ко га со упо тре ба та на та ка из бра но то зна ме не би се оз-
на чу ва ла при пад ност кон одре де на за ед ни ца, ту ку би се 
оз на чу ва ла при пад ност на дру га др жа ва, се по ста ву ва 
пра ша ње за сог лас ност со Уста вот. За тоа Су дот уки на 
одред би кои пред ви ду ваа ко ри сте ње на зна ме то за за ед-
ни ци те на на ста ни со ме ѓу на ро ден ка ра ктер. 
Да ли слу чај но или на мер но, од лу ка та на Устав ни от суд 
сле ду ва ше по две го ди ни од усво ју ва ње на За ко нот? Де-
ка не бе ше слу чај но, го во рат ди ску си и те од тој пер и од. 
По ли тич ки те прет став ни ци ја иско ри сти ја од лу ка та на 
Устав ни от суд за За ко нот за зна ми ња та на ет нич ки те за-
68 Службен весник на РМ, бр. 58/85, Закон за употреба на знамињата 
на заедниците во РМ.
69 Ibid.

ед ни ци за ме ѓу себ ни об ви ну ва ња. Во јав но ста се соз да-
де ха ос, ди ле ми ка ко онаа ќе се сим ну ва ат ли зна ми ња та 
на за ед ни ци те, ќе се по вто ри ли 1997... 
Еве от при ли ка ка ква бе ше сли ка та. ДПА ко ја во 2007 
г. бе ше во вла де јач ка та ко а ли ци ја со ВМРО-ДПМНЕ ја 
об ви ну ва ше ДУИ во чиј пер и од на вла де е ње пак бе ше 
до не сен За ко нот во 2005 г. ко га во вла де јач ка та ко а ли-
ци ја беа СДСМ и ДУИ. Пре тсе да те лот на Устав ни от суд, 
Мах мут Ју су фи, бе ше оква ли фи кувн ка ко ка дар на ДУИ 
од Мен дух Та чи, пре тсе да тел на то гаш вла де јач ка та 
ДПА. „Од лу ка та е ка та стро фал на по ли тич ка про во ка-
ци ја до се гаш на та Вла да“, из ја ви Та чи70. ВМРО-ДПМНЕ 
ги об ви ни СДСМ и ДУИ де ка од лу ка та е дел од де ста-
би ли зи ра ње то на Ма ке до ни ја и за ка ни те за евен ту ал на 
„про лет на офан зи ва“.
Во ди ску си и те опо зи ци ска та ДУИ со свои об ви ну ва ња. 
„Би ран е и да ту мот и мо мен тот, би деј ќи оваа вла да, со 
ва кви по те зи се га  пре ку Устав ни от суд со по ли тич ки 
од лу ки са ка да ги по крие сво и те нес по соб но сти би ло за 
ин те гра ци ја та во ЕУ, би ло за ин те гра ци ја та во НАТО“, 
ре че Ра физ Али ти, пра те ник на то гаш опо зи ци ска та 
ДУИ. При чи на за де ба та да де и пре тсе да те лот на Устав-
ни от суд, Мах мут Ју су фи. Тој ја пот пи шал од лу ка та, па 
се пов ле кол, а по тоа пот пи сот бе ше на друг су ди ја кој го 
ме ну ва ше, Бран ко На у мов ски71.
Ка ко и да е, овие ди ле ми стив наа, не се по вто ри ја го сти-
вар ски те на ста ни ка ко што се го во ре ше, а екс пер ти те 
тол ку ваа де ка од лу ка та на Устав ни от суд не зна чи сим-
ну ва ње на зна ми ња та72.

ДАЛИ ПОСТАВУВАЊЕТО ЗНАМИЊА НА 
ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ПРЕД 
ЛОКАЛНИТЕ ЈАВНИ ОБЈЕКТИ ТРЕБА ДА 
Е/Е ИЗРАЗ НА ИДЕНТИТЕТ
Во зем ја ва кај акте ри те на по ли тич ка та сце на по стои 
сог лас ност де ка сим бо ли те, по точ но зна ме то е и се ко-
ри сти за изра зу ва ње иден ти те тот на при пад ни ци те на 
за ед ни ци те. Она во што се раз ли ку ва ат е да ли пра ша-
ње то е за тво ре но (ге не рал ни от впе ча ток во зем ја ва е 
де ка иа ко ОРД е пре то чен во Уста вот, а тие одред би во 
по себ ни за ко ни, те ми те од до го во рот од вре ме на вре ме 
се акту е ли зи ра ат). Мо мен тот по кој сè уште мо же да се 
слуш нат де ба ти е ма ке дон ски те Ал бан ци ка ко зна ме за 
изра зу ва ње на иден ти те тот го ко ри стат зна ме то на ал-
бан ска та др жа ва за кое ве лат де ка е мно гу по ста ро и од 
таа др жа ва, од нос но де ка отсе ко гаш прет ста ву ва ло сим-
бол на Ал бан ци те, а не на др жа ва та Ал ба ни ја. 
Она што е утвр де но е де ка при пад ни ци те на за ед ни ци те 
мо же да ко ри стат зна ме за изра зу ва ње на иден ти те тот, 
но да е раз лич но од дру го др жав но зна ме. На при мер, 
ма ке дон ски те Тур ци мо же да ко ри стат свое зна ме за 
изра зу ва ње на иден ти те тот, но да е раз лич но од зна ме-
то на др жа ва та Тур ци ја и слич но. 
Спо ред еден од кре а то ри те на ОРД, про фе со рот Љу бо-
мир Фрч ко ски, зна ми ња та на за ед ни ци те во ед на за ед-
ни ца се но во на ста на ти на ци о нал ни сим бо ли кои мо же 
да со др жат еле мент на при мер од зна ме то на др жа ва та 
Ал ба ни ја ко га ста ну ва збор за ал бан ска та за ед ни ца во 
Ма ке до ни ја (ин терв ју, 9 ју ни, 2011). Зна ме то на ет нич ки-
те Ал бан ци во Ма ке до ни ја, ка ко што ве ли про фе со рот, 
е исто со она на ал бан ска та др жа ва и тие го ко ри стат, 
а тоа се тре ти ра кај нас ка ко еден „не фор ма лен вид на 
упо тре ба на тој сим бол“.  Ка ко и да е, тој сме та де ка не-
ма про стор за акту е ли зи ра ње на ова пра ша ње по втор но, 
или кон ста ти ра де ка ова „не е по ли тич ки важ но“.
Во Со ци јал де мо крат ски от со јуз, пар ти ја пот пис нич ка 
на ОРД, сме та ат де ка упо тре ба та на зна ме то не е за бо-
ра ве на те ма по себ но, не по тур бу лен ци и те во 2005/06 
70 Тачи, М. 2007 Телевизија А1, 26 октомври.
71 Неделник „Форум плус“, 9 ноември 2007.
72 Ibid.
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на ста на ти око лу пра ша ње то мо же ли зна ме кое е офи-
ци јал но зна ме на дру га др жа ва да би де во упо тре ба во 
ту ѓа др жа ва. Спо ред нив, се иско ри сти фор му ла ци ја та 
де ка тоа е ет нич ко зна ме на си те Ал бан ци. Ина ку, Вла до 
Буч ков ски од СДСМ кој во 2001 бе ше дел од пре го ва рач-
ки от тим за ОРД и ми ни стер за од бра на, ве ли по те шки 
беа до го во ри те ка де да стои ова зна ме и пред кои ин-
сти ту ции по сто ја но, пред оние на ло кал на та са мо у пра-
ва, су дот, по ли ци ја та итн. По од лу ка та на Устав ни от суд 
од 2007 г. по пра ша ње то на упо тре ба на зна ми ња та, пре-
мол ча но е сè по ста ро (ин терв ју, 24 ју ни, 2011).    
Еден од пот пис ни ци те на ОРД, Ар бен Џа фе ри, се га по-
че сен пре тсе да тел на ДПА, пра ша ње то за упо тре ба на 
зна ми ња та на за ед ни ци те сме та де ка „се ко гаш ќе се 
отво ра од по ли тич ки гар ни ту ри кои не ма ат по па мет на 
ра бо та“. Спо ред Џа фе ри, тре ба да се пре ци зи ра во прав-
ни те нор ми де ка ед но зна ме е она на др жа ва та, а дру го-
то на за ед ни ца та и тоа кое таа ќе си го од бе ре, на при-
мер „ал бан ско то зна ме е по ста ро од др жа ва та Ал ба ни ја 
и ние ќе го ко ри сти ме“ (ин терв ју, 7 ју ни 2011).
Ис мет Ра ма да ни од ПДП, пар ти ја пот пис нич ка на ОРД, 
ве ли де ка е по треб но упо тре ба та на зна ме то да се пре-
ци зи ра во за ко нот за да не ма не до раз би ра ња. „Во 1992 
г. имав ме џентл мен ски до го вор со ма ке дон ски те прет-
став ни ци во вла ста за ко ри сте ње на ал бан ско то зна ме, 
па се слу чи ја на ста ни те во Го сти вар во 1997 г., за да се 
спре чат ва кви ра бо ти по треб но е да се пре ци зи ра упо-
тре ба та на зна ме то со за кон“, ве ли Ра ма да ни. До кол ку 
пак ова не се на пра ви ОРД и по сто еч ки от за кон од 2005 
тре ба да се тол ку ва ек стен зив но, до да ва тој, по тен ци рај-
ќи де ка „со упо тре ба та на зна ме то иде ја та на Ал бан ци те 
е да го изра зат иден ти те тот, а не да го за гро зу ва ат те-
ри то ри јал ни от иден ти тет на Ма ке до ни ја“ (ин терв ју, 13 
ју ни, 2011).
Спо ред ВМРО-ДПМНЕ, зна ме на со сед на др жа ва, во 
кон крет ни ов слу чај на Ал ба ни ја, не мо же да се ко ри сти 
во зем ја ва. От ту ка ко ри сте ње то на зна ме то на Ал ба ни ја 
од стра на на ма ке дон ски те Ал бан ци пред ин сти ту ции, 
по точ но ло кал ни те јав ни об је кти или во оп што во зем ја-
ва е ре ла ти ви зи ра ње на су ве ре ни те тот на Ма ке до ни ја. 
Се пак про це на та е де ка ова пра ша ње ќе би де за тво ре но. 
„Ко га Ко со во вос по ста ви и ко ри сти зна ме со се ма по и-
на кво од она на др жа ва та Ал ба ни ја, тоа мо жат и Ал бан-
ци те во Ма ке до ни ја“, ве ли Але ксан дар Спа се нов ски од 
ВМРО–ДПМНЕ, пар ти ја по тис нич ка на ОРД. Спо ред 
не го, имај ќи ја пред вид упо тре ба та на зна ме то на Ма ке-
до ни ја во оп што (не са мо пред ло кал ни те јав ни об је кти), 
тоа тре ба да има по го ле ми ди мен зии, би деј ќи ка ко што 
за бе ле жу ва „ма ке дон ско то зна ме че сто не се ко ри сти на 
одре де ни на ста ни, ка ко на при мер со би ри, ми тин зи на 
пар ти и те од ал бан ски от блок“ (ин терв ју, 14 ју ни, 2011). 

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
Зак лу чо ци
Не по сто јат ме ѓу на род ни стан дар ди за упо тре ба 
на зна ми ња на за ед ни ци те
Ме ѓу на род ни те до ку мен ти, ка ко Ме ѓу на род ни от пакт 
за гра ѓан ски и по ли тич ки пра ва и Рам ков на кон вен ци ја 
за на ци о нал ни мал цинс тва, не го во рат за упо тре ба на 
зна ми ња та ка ко за сим бо ли за изра зу ва ње на иден ти те-
тот на за ед ни ци те.
Ма ке до ни ја има свои искус тва во упо тре ба на 
зна ми ња од 1973 до де нес
Во Ма ке до ни ја упо тре ба та на зна ми ња та на за ед ни ци-
те по сто е ла исто ри ски, а де нес е ре гу ли ра на со За ко нот 
за упо тре ба на зна ми ња та на за ед ни ци те во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја од 2005 (За ко нот е об ја вен во Служ бен вес-
ник број 58 од 2005, а из ме нет со Од лу ка на Устав ни от 
суд од 24 октом ври 2007). За ко нот пред ви ду ва при пад-

ни ци те на за ед ни ци те да ко ри стат зна ми ња за изра зу ва-
ње на сво јот иден ти тет и осо бе но сти, при тоа ко ри стеј ќи 
ги пред ло кал ни те јав ни об је кти и во при ват ни от жи вот. 
Зна чи спо ред За ко нот, пред ло кал ни те јав ни об је кти, по-
крај зна ме то на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, се истак ну ва и 
зна ме то на за ед ни ца та во де но ви на др жав ни праз ни ци 
на РМ утвр де ни со за кон, во де но ви на праз ни ци на за-
ед ни ци те, ка ко и де но ви на оп штин ски праз ни ци утвр-
де ни со од лу ка на со ве тот на еди ни ца та на ло кал на та 
са мо у пра ва. При пад ни ци те на за ед ни ци те во Ре пуб ли-
ка Ма ке до ни ја зна ме то пре ку кое го изра зу ва ат сво јот 
иден ти тет има ат пра во да го ко ри стат и во при ват ни от 
жи вот, ка ко на при мер за вре ме на при ват ни прос ла ви 
и при одр жу ва ње кул тур ни, спорт ски и дру ги на ста ни 
што ги ор га ни зи ра ат при пад ни ци те на за ед ни ци те. 
Уки на ти одред би спо ред Устав ни от суд се по сто-
ја но то истак ну ва ње, вр зу ва ње то за мно зинс тво 
и за ме ѓу на род ни на ста ни, но за ко нот пре мол че-
но се при ме ну ва
Устав ни от суд во 2007 уки на не кол ку одред би од За ко-
нот за упо тре ба та на зна ми ња та на за ед ни ци те во Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја од 2005 г. Устав ни от суд ги уки на, 
ка ко пр во, одред би те од За ко нот кои пред ви ду ваа зна-
ми ња та за при пад ни ци те на за ед ни ци те да би дат по-
сто ја но истак на ти пред и во об је кти те на ор га ни те на 
еди ни ци те на ло кал на та са мо у пра ва; вто ро, одред ба та 
за про цен ту ал на за ста пе ност, од нос но онаа ко ја пред ви-
ду ва ше зна ме то на за ед ни ци те да се упо тре бу ва во еди-
ни ци те на ло кал на та са мо у пра ва во ко ја жи ве ат при пад-
ни ци на за ед ни ца та и при тоа се мно зинс тво во таа еди-
ни ца на ло кал на та са мо у пра ва (пра во то на упо тре ба на 
зна ми ња та им е да де но на си те при пад ни ци на за ед ни-
ци те, без ог лед на нив на та про цен ту ал на за ста пе ност) и 
тре то, одред би те кои пред ви ду ва ат упо тре ба на зна ми-
ња та на за ед ни ци те  при др жав ни по се ти, ка ко пре чек 
на др жав ни те прет став ни ци, пре тсе да тел на др жа ва ва, 
пре ми ер, пре тсе да тел на Со бра ни е то и при пре чек на 
прет став ни ци на ме ѓу на род на та за ед ни ца.  
Се пак, и по крај фа ктот што се уки на ти одред би те од За-
ко нот, тој пре мол че но се при ме ну ва.
Не ма спор за при ват на упо тре ба и за изра зу ва ње 
на иден ти тет
Во Ма ке до ни ја не ма спор ко га ста ну ва збор за упо тре ба 
на зна ми ња та на за ед ни ци те во слу чаи ко га тие со тоа 
го изра зу ва ат сво јот иден ти тет.
Истак ну ва ње пред ло кал ни те ин сти ту ции – 
изра зу ва ње иден ти тет или „дво ен су ве ре ни-
тет“?
Во Ма ке до ни ја по стои спор за упо тре ба на зна ми ња та 
пред ин сти ту ци и те, пред сè ко ја е цел та на по ста ву ва ње 
на зна ми ња та на за ед ни ци те, а по тоа и во тоа што се по-
драз би ра ка ко ло кал на ин сти ту ци ја.
Твр де ња та де ка цел та на истак ну ва ња зна ми ња пред 
ло кал ни те ин сти ту ции е изра зу ва ње на иден ти те тот е 
ос по ре на со из ја ви те од на ста ни те во Го сти вар во 1997 
г. за оз на чу ва ње те ри то ри ја. Слич но мо же да се тол ку-
ва одред ба та на ОРД што пред ви ду ва зна ми ња та да се 
упо тре бу ва ат во оп шти ни те ка де одре де на за ед ни ца е 
во мно зинс тво. Тоа го во ри за еден вид „дво ен су ве ре ни-
тет“ во оп шти ни те во кои има мно зинс тво од ет нич ка та 
за ед ни ца, по себ но ако зна ме то на ет нич ка та за ед ни ца 
е исто вет но со др жав ни зна ми ња на стран ски др жа ви.

Пре по ра ки
Сло бод на упо тре ба на сим бо ли за изра зу ва ње на 
иден ти тет
Ко га ста ну ва збор за изра зу ва ње на иден ти те тот на при-
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пад ни ци те на за ед ни ци те, упо тре ба та на зна ми ња та да 
би де сло бод на, од нос но да не ма огра ни чу ва ња.
Уре ду ва ње на упо тре ба та пред ло кал ни ин сти-
ту ции, без да се за гро зи су ве ре ни те тот и ин те-
гри те тот
По треб но е да се уре ди пра ша ње то за упо тре ба на зна-
ми ња пред ло кал ни те ин сти ту ции со за кон, по себ но во 
од нос на уки на ти те одред би од Устав ни от суд, за да се 
за јак не вла де е ње на пра во то и да се спре чи по тен ци ја-
лен проб лем.
 По треб на е и по ли тич ка и струч на де ба та за мож ни те 
ре ше ни ја, од нос но ком про мис за упо тре ба на зна ми ња 
пред ло кал ни те ин сти ту ции, кои не го за гро зу ва ат су-
ве ре ни те тот и ин те гри те тот. Мож ни на со ки се при ме на 
на зна ми ња кои се раз ли ку ва ат од зна ми ња од стран ски 
др жа ви (кои во при ват на та сфе ра би би ле доз во ле ни), 
упо тре ба на та кви те зна ми ња во оп шти ни ка де за ед ни-
ца та е мно зинс тво или со од лу ка на оп шти на та по ра ди 
тра ди ци ја ќе упо тре бу ва и зна ми ња на за ед ни ци кои се 
во мал цинс тво.
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Сла ѓа на Ди ми шко ва (ли це в ли це) Скоп је 14 ју ни.
Џа фе ри, Ар бен 2011, ин терв ју то е на пра ве но од Сла ѓа на 

Ди ми шко ва (те ле фон ски), Те то во 7 ју ни.
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ЛОКАЛНА ЈАЗИЧНА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЕДНИЦИТЕ ПОД 20 %: 
СЛУЧАИТЕ НА ГОСТИВАР И НА КУМАНОВo
Jovan Bliznakovski, Politika gjuhësore lokale për bashkësitë nën 20%: rastet e Gostivarit dhe Kumanovës
Jovan Bliznakovski, Local Language Policies for the Communities under 20%: Gostivar and Kumanovo Cases

РЕЗИМЕ 
Сту ди ја та разг ле ду ва два слу ча ја на по зи тив на при ме на на пра во то за служ бе на упо тре ба на ја зик на оние за ед ни ци кои со-
ста ву ва ат по мал ку од 20 % во еди ни ца та на ло кал на та са мо у пра ва: во 2009-та та во оп шти на та Го сти вар е од лу че но служ бе но да 
се упо тре бу ва тур ски от, а во 2010-та та во оп шти на та Ку ма но во е од лу че но срп ски от и ром ски от да се ко ри стат во ра бо та та на 
оп штин ски от со вет. 
Пре ку овие два слу ча ја, сту ди ја та ја ана ли зи ра при ме на та на пра ви ло то кое се од не су ва на служ бе на та упо тре ба на ја зи ци те  
на „ма ли те“ за ед ни ци на ло кал но ни во, вос по ста ве но со ОРД и спо ред кое оп штин ски те со ве ти од лу чу ва ат по ова пра ша ње. Во 
два та спо ме на ти слу чаи се ана ли зи ра кон тек стот на до не су ва ње на од лу ка та, со др жи на та на са ма та од лу ка, ка ко и за поч на ти-
от про цес на имп ле мен та ци ја. Ка ко ме тод на со би ра ње ин фор ма ции се ко ри стат и автор ски ин терв јуа со дел од чле но ви те на 
два та со ве та, кои се из вр ше ни со цел да откри јат дел од ста во ви те на ис пи та ни ци те во од нос на пра ша ња та по вр за ни со мул ти-
лин гвал ни те по ли ти ки во да де ни от кон текст. 
Сту ди ја та изв ле ку ва зак лу чо ци и по ну ду ва пре по ра ки во од нос на проб ле мот на упо тре ба на ја зи ци те на за ед ни ци те кои со ста-
ву ва ат по мал ку од 20 % од на се ле ни е то на ло кал но ни во. Глав ни те зак лу чо ци су ге ри ра ат де ка ед на од мож ни те при до би вки на 
ОРД е вос по ста ву ва ње то број ни ло кал ни ја зич ни по ли ти ки на ме не ти кон чле но ви те на „ма ли те“ за ед ни ци, ус ло ве ни од раз лич-
ни ло кал ни кон тек сти. Сту ди ја та го иден ти фи ку ва „по ли тич ко то прет став ниш тво“ ка ко клу чен еле мент во ини ци ра ње то на та-
кви те по ли ти ки. Во исто вре ме, сту ди ја та ре ги стри ра дел од не дос лед но сти те во спро ве ду ва ње то на мул ти лин гвал ни те ло кал ни 
по ли ти ки и пре зен ти ра дел од имп ле мен та ци ски те проб ле ми кои се ка ра кте ри стич ни за две те оп шти ни.

PëRMBLEDhJE
Studimi shqyrton dy rastet e zbatimit pozitiv të së drejtës për 
përdorimin e gjuhës zyrtare, të atyre komuniteteve të cilat përbëjnë 
më pak se 20 për qind të popullatës në njësitë e pushtetit lokal: 
në 2009-n në Komunën e Gostivarit është vendosur zyrtarisht të 
përdoret turqishtja, ndërsa në vitin 2010 në Komunën e Kumanovës 
është vendosur që serbishtja dhe gjuha rome të përdoren në punën 
e Këshillit komunal.
Përmes këtyre dy rasteve, studimi analizon zbatimin e rregullit 
që ka të bëjë me përdorimin zyrtar të gjuhëve të komuniteteve “të 
vogla” në nivel lokal, i zbatuar me MKO dhe sipas së cilës këshillat 
komunal vendosin për këtë çështje. Në të dy rastet e përmendura 
analizohet konteksti i marrjes së vendimit, përmbajtja e vendimit 
dhe fillimi i procesit të zbatimit. Si metodë e grumbullimit të 
informacioneve përdoren edhe intervistat autoriale me një numër 
të anëtarëve të dy këshillave, të cilat janë kryer për të zbuluar disa 
prej qëndrimeve të të hulumtuarve për çështjet lidhur me politikat 
shumë-gjuhësore në kontekstin e dhënë.
Studimi nxjerr përfundimet dhe ofron rekomandime në lidhje 
me problemin e përdorimit të gjuhëve të bashkësive që përbëjnë 
më pak se 20% të popullsisë në nivel lokal. Përfundimet kryesore 
sugjerojnë se një nga përfitimet e mundshme të MKO-së është 
krijimi i politikave të shumta gjuhësore lokale të dedikuara për 
pjesëtarët e komuniteteve “të vogla”, të kushtëzuara nga kontekste 
të ndryshme lokale. Studimi identifikon “përfaqësimin politik” si 
element kyç në inicimin e politikave të tilla. Njëkohësisht, studimi 
regjistron një pjesë të mospërputhjeve në zbatimin e politikës 
shumë-gjuhësore lokale dhe prezanton një pjesë të problemeve të 
implementimit që janë karakteristike për të dy komunat.

SUMMARy 
The study reviews two cases of positive usage of the right to official 
use of the languages of the communities that are less than 20% in 
a local self-government unit: in 2009, it was decided to officially 
use the Turkish language in the municipality of Gostivar, and in 
2010 it was decided to use the Serbian and Roma in the work of the 
municipal council of the municipality of Kumanovo.
Via these two cases, the study analyses the application of the rule 
that pertains to the official usage of the languages of the “small” 
communities at local level, set by OFA, according to which the 
municipal councils decide on this issue. In the two cases above, the 
context of reaching the decision, the contents of the decision itself, 
as well as the implementation process are analyzed. Information 
gathering methods are author’s interviews with part of the two 
municipal council members, conducted in order to see part of the 
views of the interviewees on the issues related to the multilingual 
policies in the given context.
The study draws conclusions and it offers recommendations on the 
issue of usage of languages of the communities that are less than 
20% of the population at local level. The main conclusions suggest 
that one of the possible benefits of OFA is the establishment of 
numerous local language policies directed to the members of the 
“smaller” communities, conditioned by the different local contexts. 
The study identifies the “political representation” as the key 
element of initiating such policies. At the same time, the study 
records part of the inconsistencies in the implementation of the 
multilingual local policies and presents part of the implementation 
problems that are typical of the two municipalities.

ВОВЕД
Ка ко пос ле ди ца на ин кор по ри ра ње то на ОРД во Ма-
ке дон ски от устав и за кон ска та рам ка се ја ву ва ат по ве-
ќе про ме ни кои се по вр за ни со сфе ра та на упо тре ба та 
на ја зи ци те на на ци о нал ни те мал цинс тва во по ве ќе 
оп штес тве ни до ме ни, нај лес но разд вој ли ви на две об-
ла сти: пра во на служ бе на упо тре ба и пра во на обра зо-
ва ние на мај чин ја зик73. Во оваа сту ди ја ќе пог лед не ме 
ед на ка ра кте ри стич на сфе ра на ја зич на та по ли ти ка во 
ма ке дон ски и пост ОРД кон текст – ста ну ва збор за упо-
тре ба та на ја зи кот во оп штин ски те ор га ни на оние „нем-
но зин ски за ед ни ци“ кои со ста ву ва ат по мал ку од 20 % од 
на се ле ни е то во еди ни ца та на ло кал на та са мо у пра ва.
73 Оваа поделба се извлекува од два уставни члена – 7 и 48, при што 
првиот ја поставува основата за службена употреба на еден јазик 
на централно и локално ниво, а вториот осигурува образование на 
мајчин јазик за членовите на немнозинските заедници.  

На ло кал но ни во, ед на нем но зин ска за ед ни ца има га-
ран ти ра на служ бе на упо тре ба на сво јот ја зик до кол ку 
со ста ву ва по ве ќе од 20 % од на се ле ни е то во таа еди ни ца 
на ло кал на та са мо у пра ва. Оние за ед ни ци кои со ста ву ва-
ат по мал ку од овој праг, мо жат исто та ка да ужи ва ат упо-
тре ба на сво јот ја зик во оп штин ски те ор га ни – единс-
твен ус лов е Со ве тот на оп шти на та ка ко де мо крат ски 
из бра но те ло да од лу чи по зи тив но по ова пра ша ње74. 
Оваа сту ди ја ќе разг ле да два слу ча ја на по зи тив на при-

74 Споредбено, пред уставните измени во 2001 г., македонскиот устав 
исто така предвидуваше службена употреба на јазиците на „нацио-
налностите“ на локално ниво, но за оние кои ќе исполнат значител-
но повисок праг од 50 % како дел од населението. И пред 2001 г., сове-
тот на општината одлучувал за употребата на јазикот на оние заедни-
ци кои не го исполнувале законски предвидениот праг, тогаш поста-
вен на 50 %. 
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ме на на пра во то за служ бе на упо тре ба во ве де но за оние 
за ед ни ци кои со ста ву ва ат по мал ку од 20 % во еди ни ца та 
на ло кал на та са мо у пра ва: во 2009-та та во оп шти на та Го-
сти вар е од лу че но служ бе но да се упо тре бу ва тур ски от, 
а во 2010-та та во оп шти на та Ку ма но во е од лу че но срп-
ски от и ром ски от да се ко ри стат во ра бо та та на оп штин-
ски от со вет. 
Во фо ку сот на ана ли за та ќе би де про це сот на до не су ва-
ње на фор мал на та од лу ка за упо тре ба, ка ко и про це сот 
на имп ле мен та ци ја на таа од лу ка во кон текст на две те 
оп шти ни. Не кол ку пра ша ња се ло ци ра ни ка ко клуч ни: 
Под ка кви ус ло ви оп штин ски те со ве ти на Го сти вар и на 
Ку ма но во се од лу чи ле да во ве дат по зи тив ни по ли ти ки 
за служ бе на упо тре ба на ја зи ци кои ги збо ру ва ат „ма ли-
те“ за ед ни ци? Ка кви се ка ра кте ри сти ки те на вос по ста-
ве ни те по ли ти ки? Кои сфе ри на упо тре ба се оп фа те ни? 
Ка ко те че про це сот на имп ле мен та ци ја? Кои се глав ни-
те пред но сти и сла бо сти кои го ка ра кте ри зи ра ат це ли-
от про цес? Ка ко од го вор на овие пра ша ња, сту ди ја та 
изв ле ку ва зак лу чо ци и по ну ду ва пре по ра ки во од нос на 
проб ле мот на упо тре ба на ја зи ци те на за ед ни ци те кои 
со ста ву ва ат по мал ку од 20 % од на се ле ни е то на ло кал но 
ни во. 

Осврт кон ко ри сте на та ме то до ло ги ја 
Кон тек стот на до не су ва ње на од лу ки те во две те оп шти-
ни е про це нет пре ку не кол ку по ка за те ли, ка ко што е де-
мо граф ска та стру кту ра, рам но те жа та на по ли тич ка та 
моќ во со ве ти те, ка ко и са ма та со др жи на на од лу ки те. 
Ка ко из во ри на по да то ци се ко ри сте ни по ве ќе ре ле-
вант ни офи ци јал ни до ку мен ти. До пол ни тел но, не кои 
но вин ски из ве штаи се ко ри сте ни да илу стри ра ат одре-
де ни сег мен ти. Си те из во ри на ин фор ма ции се на ве де-
ни во спи со кот на ко ри сте на ли те ра ту ра. 
До пол ни тел но, во рам ки те на сту ди ја та беа ор га ни зи ра-
ни ин терв јуа со еден дел од со вет ни ци те – 4 со вет ни ка 
од Со ве тот на Оп шти на Го сти вар, вклу чу вај ќи ги чле но-
ви те на две пар тии со тур ски ет нич ки предз нак и единс-
тве ни от со вет ник кој при па ѓа на ром ска та ет нич ка за-
ед ни ца; ка ко и со 5 со вет ни ка од Со ве тот на Оп шти на 
Ку ма но во, вклу чу вај ќи ги и со вет ни ци те кои при па ѓа ат 
на две кон ку рент ски пар тии со срп ски ет нич ки предз-
нак, ка ко и со со вет ни кот кој при па ѓа на ром ска та ет-
нич ка за ед ни ца. 
Ин терв ју а та се оби деа да обез бе дат ин фор ма ции за пер-
цеп ци ја та на со вет ни ци те кон це ли от про цес, вклу чу вај-
ќи ги на чи нот на од лу чу ва ње и спро ве ду ва ње то. Од овој 
ас пект, осо бе но е важ но што во при ме ро кот за ин терв ју 
се вклу че ни ба рем по еден прет став ник од се ко ја пар-
ти ја во со ве ти те со ет нич ки предз нак на за ед ни ца ко ја 
со чи ну ва под 20 % од на се ле ни е то и ко ја е ко рис ник на 
одре де но лин гви стич ко пра во. Во при ме ро кот е вклу-

чен и при пад ник на нем но зин ска за ед ни ца кој не е член 
на пар ти ја со тој ет нич ки предз нак, ка ко и по ве ќе ми на 
со вет ни ци од ма ке дон ски от и ал бан ски от блок. Фор-
ма та на пра шал ни кот бе ше по лу стру кту и ра на, а ис пи-
та ни ци те имаа пот пол на сло бо да да ги изра зат сво и те 
мис ле ња.
Врз ба за на овие ме то до ло шки рам ки, сту ди ја та дој де до 
по ве ќе на о ди кои се су ми ра ни во по оп шти зак лу чо ци 
на ме не ти да да дат од го вор на истра жу ва чи те пра ша ња. 
Пре по ра ки те се фор ми ра ни врз ба за на ре ле вант ни те 
на о ди и се ба зи ра ни на еден од ос нов ни те прин ци пи на 
ОРД де ка „мул ти ет нич ки от ка ра ктер на ма ке дон ско то 
оп штес тво мо ра да се со чу ва и да нај де свој одраз во јав-
ни от жи вот“, а еден од ме ха низ ми те во под др шка на овој 
прин цип не сом не но се и ја зич ни те по ли ти ки.      

ЛОКАЛНА ЈАЗИЧНА ПОЛИТИКА ВО 
МАКЕДОНИЈА ПО 2001
Во ли те ра ту ра та, тер ми нот „ја зич на по ли ти ка“ (language 
policy) се де фи ни ра ка ко „си сте мат ски, ра ци о на лен и 
те о рет ски ба зи ран обид на оп штес тве но ни во да се мо-
ди фи ци ра лин гви стич ка та око ли на со цел да се зго ле ми 
вкуп на та бла го со стој ба. Обич но е из вр шу ва на од офи-
ци јал ни те те ла или нив ни те су ро га ти и е на со че на кон 
еден дел или кон це ла та по пу ла ци ја ко ја жи вее под нив-
на та ју рис дик ци ја“ Grin (2003: 30)75. 
Спо ред пра ви ло то вос по ста ве но со ОРД (по ста ве ни от 
праг од 20 % ка ко дел од на се ле ни е то), ка ко и спо ред по-
пи сот од 2002 г. и те ри то ри јал на та ор га ни за ци ја од 2004 
(исто та ка, пред ви де ни со пот пи шу ва ње то на ОРД), се 
изд во ју ва ат вкуп но 27 оп шти ни ка ко еди ни ци на ло-
кал на та са мо у пра ва во ко ја ал бан ски от се ко ри сти ка-
ко служ бен, че ти ри оп шти ни во кои за та ква упо тре ба 
се ква ли фи ку ва тур ски от и по ед на оп шти на во ко ја тоа 
пра во го до би ва ат срп ски от и ром ски от, од вкуп но 84 
оп шти ни (не вклу чу вај ќи го гра дот Скоп је кој прет ста-
ву ва по себ на еди ни ца на ло кал на та са мо у пра ва во ко ја 
од нем но зин ски те за ед ни ци жи ве ат 20,49 % Ал бан ци).
Во 7 од вкуп но 84 оп шти ни има за ед ни ци кои со чи ну-
ва ат зна чи те лен дел од на се ле ни е то, и тоа 15-20 %, но 
не го по ми ну ва ат пра гот од 20 % со кој е за га ран ти ра на 
упо тре ба та на нем но зин ски те ја зи ци на ло кал но ни во. 
Во две оп шти ни ова е слу чај со ал бан ска та за ед ни ца, а 
во че ти ри со тур ска та. Во ед на од овие оп шти ни и тур-
ска та и бош њач ка та за ед ни ца по број ност се бли ску до 
пра гот од 20 %, но не го пре ми ну ва ат. Во ед на оп шти на 
тоа е слу чај и со срп ска та за ед ни ца. Во точ но 17 слу чаи 
(во раз лич ни оп шти ни) при пад ни ци на ед на од нем но-
зин ски те за ед ни ци со чи ну ва ат ме ѓу 7 % и 15 % од на се-
ле ни е то.

75 Преводот од англиски е обезбеден од авторот на овој текст. Точна-
та формулација на Грин е следната: „Language policy is a systematic, 
rational, theory-based effort at the societal level to modify the linguistic 
environment with a view to increasing aggregate welfare. It is typically 
conducted by official bodies or their surrogates and aimed at part or all of 
the population living under their jurisdiction“.

Та бе ла 1. Прег лед на оп шти ни со „зна чи те лен“ број  
на жи те ли, при пад ни ци на за ед ни ци кои со чи ну ва ат 
под 20 % на ло кал но ни во  

За ед ни ца 15-20 % од на се-
ле ни е то

7-15 % од на се ле ни е то

Ет нич ки 
Ал бан ци

Га зи Ба ба, Ма-
вро во и Ро сту-
ше

Ре сен

Ет нич ки 
Тур ци

Ва си ле во, Дол-
не ни, Кар бин ци, 
Сту де ни ча ни

Врап чи ште, Де бар, До јран, 
Кон че, Ра до виш, Ре сен, Го-
сти вар, Де мир Ка пи ја, Дру-
го во, Ки че во, Ва лан до во

Ет нич ки 
Ср би 

Ста ро На го ри-
ча не До јран, Ку ма но во, Ро со ман

Ет нич ки 
Бош ња ци Дол не ни Град ско, Сту де ни ча ни 

Во го лем дел од еди ни ци те на ло кал на та са мо у пра ва се 
срет ну ва ви сок сте пен на ет нич ка и лин гви стич ка хе-
те ро ге ност. Оп шти на та Дол не ни прет ста ву ва ин те ре-
сен при мер – во неј зи ни те рам ки жи ве ат че ти ри го ле ми 
за ед ни ци:  нај број ни се Ма ке дон ци те кои со ста ву ва ат 
35,90 % од на се ле ни е то, по што сле ду ва ат 26,65 % Ал бан-
ци, 19,14 % Тур ци и 17,54 % Бош ња ци од око лу 13.500 жи-
те ли.
Си те овие „слу чаи“ во кои нем но зин ски те за ед ни ци се 
во зна чи те лен број, но не го пре ми ну ва ат пра гот од 20 %, 
има ат по тен ци јал за при ме на на пра во то обез бе де но со 
чле нот 90 на За ко нот за ло кал на са мо у пра ва кој опре де-
лу ва де ка „за упо тре ба та на ја зи ци те и пис ма та на кои 
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збо ру ва ат по мал ку од 20 % од жи те ли те на оп шти на та 
од лу чу ва со ве тот на оп шти на та“76. За ни за об ла сти ме ѓу 
кои и упо тре ба та на ја зи ци те за за ед ни ци те кои со чи ну-
ва ат под 20 % од на се ле ни е то во со ве тот се од лу чу ва со 
„мно зинс тво гла со ви од при сут ни те чле но ви на со ве тот, 
при што мо ра да има мно зинс тво гла со ви од при сут ни-
те чле но ви на со ве тот кои при па ѓа ат на за ед ни ци те кои 
не се мно зин ско на се ле ние во оп шти на та“77. Ток му ова 
пра ви ло (поз на то ка ко Ба дин те ров прин цип78) тре ба да 
прет ста ву ва за шти та на по ма ли те ет нич ки за ед ни ци во 
про це сот на од лу чу ва ње, но очиг лед но не е „скро е но“ да 
при до не се кон нив ни те ам би ции за ло кал на упо тре ба 
на нив ни от ја зик. Ет нич ки те мно зинс тва во оп шти ни те, 
се пак, го има ат ко неч ни от збор око лу ова пра ша ње.79  
Ко ри сте ње то ја зик во ор га ни за ци ја та на ло кал на та 
власт оп фа ќа не кол ку сфе ри на упо тре ба, пред сè во 
де мо крат ски из бра ни те те ла – со ве тот и гра до на чал-
ни кот, но и при вр ше ње то на ра бо ти те во оп штин ска-
та ад ми ни стра ци ја и јав ни те служ би. За из вр шу ва ње на 
над леж но сти те кои ги има оп шти на та, таа че сто мо ра да 
ко му ни ци ра и со гра ѓа ни те и на тој на чин се изд во ју ва-
ат две ди мен зии на ко ри сте ње на ја зик – во фор мал на та 
ко му ни ка ци ја та во са ма та ор га ни за ци ја на оп шти на та и 
во ко му ни ка ци ја та со гра ѓа ни те на оп штин ски те ор га-
ни и јав ни те служ би кои ги офор му ва оп шти на та.

Ло кал на ја зич на по ли ти ка во оп шти на Го-
сти вар – мо дел на рам но прав ност на три ја-
зи ка?

Де мо гра фи ја во кон текст на ја зич на по ли ти-
ка
Го сти вар е оп шти на со до ми нант но ал бан ско на се ле ние 
(66,68 %), до де ка Ма ке дон ци те прет ста ву ва ат нај го ле мо 
мал цинс тво на ло кал но ни во (19,59 %), по што сле ду ва 
тур ска та (9,86 %) и ром ска та за ед ни ца (2,76 %). Не што по-
мал ку од 200 гра ѓа ни (од по ве ќе од 81.000) се при пад ни-
ци на срп ска та и бош њач ка та за ед ни ца, а 685 се при пад-
ни ци на дру ги, не ка те го ри зи ра ни ет нич ки гру пи.
Та бе ла 2. Де мо граф ска стру кту ра на оп шти на Го-
сти вар спо ред по пи сот од 2002 и те ри то ри јал на та 
ор га ни за ци ја од 2004 г. Из вор: Др жа вен за вод за ста-
ти сти ка.
Ет нич ка при пад ност Број ност Про цент
Ма ке дон ци 15.877 19,59
Ал бан ци 54.038 66,68
Тур ци 7.991 9,86
Ро ми 2.237 2,76
Вла си 15 0,02
Ср би 160 0,20
Бош ња ци 39 0,05
Дру ги 685 0,85
Вкуп но 81.042 100

Број но ста на ал бан ска та за ед ни ца во оп шти на та ѝ го га-
ран ти ра пра во то на служ бе на упо тре ба на ал бан ски от 
ја зик во ор га ни те на ло кал на та са мо у пра ва, рам но прав-
76 Наведената формулација е преземена од Законот за локална-
та самоуправа од 2002 г., но се сретнува и во Законот за употреба на 
јазиците во член 41. Амандманот 5 на членот 7 од Уставот, кој е вове-
ден со инкорпорацијата на ОРД определува дека за употребата „од-
лучуваат органите на локалната самоуправа“.
77 Според Законот за локалната самоуправа 2002, член 41.
78 Овој принцип на одлучување е именуван според францускиот 
судија Роберт Бадинтер.
79  Идејата за доделување загарантирани места за помалите етнички 
заедници во претставничките органи како дополнителен механизам 
на заштита досега во повеќе наврати била презентирана во македон-
ската јавна сфера. Види кај Rahić, Haziri (2010: 11).

но со упо тре ба та на ма ке дон ски от. Тур ска та за ед ни ца 
со ста ву ва не це ли 10 % од на се ле ни е то и тоа прет ста ву ва 
зна чи те лен број кој е ос но ва за служ бе на упо тре ба на 
тур ски от во оп штин ски те ор га ни. 

Со став на оп штин ски от со вет за ман дат ни от 
пер и од 2009-2013 и кон тек стот на до не су ва-
ње на од лу ка та
Сог лас но де мо граф ска та стру кту ра, ал бан ска та за ед ни-
ца до ми ни ра во рас пре дел ба та на со вет нич ки те ман да-
ти (20 од вкуп но 31 со вет ник). Се дум ме ста се осво е ни 
од ет нич ки Mаке дон ци, три од при пад ни ци те на тур ска-
та за ед ни ца, а ед но од при пад ник на ром ска та за ед ни ца. 
Рас пре дел ба та по пар ти ска при пад ност е при ка жа на на 
та бе ла та.
Та бе ла 3. Рас пре дел ба на ме ста во го сти вар ски от со-
вет спо ред пар ти ска при пад ност, 

Партија Бројнасоветнички
места

НДП 12
ДУИ 7
ВМРО-ДПМНЕкоалиција 4
СДСМ 3
НСДП 1
ДПА 1
ДПТМ 2
ДНЕТ 1
Вкупно 31

из вор: http://www.gostivari.gov.mk/

Од со вет ни ци те кои се при пад ни ци на за ед ни ци те кои 
со чи ну ва ат под 20 % од на се ле ни е то, трој ца се при пад-
ни ци на пар тии со тур ски ет нич ки предз нак – двај ца се 
чле но ви на ДПТ/TDP и еден е член на ДНЕТ – до де ка 
со вет ни кот-при пад ник на ром ска та ет нич ка за ед ни ца 
е член со вет нич ка та гру па на ко а ли ци ја та на ВМРО-
ДПМНЕ пре ку пар ти ја со ет нич ки предз нак – Со ју зот 
на Ро ми те. 
Во овој со став Со ве тот на оп шти на та Го сти вар, на бр гу 
по кон сти ту и ра ње то (на 15. 07. 2009), ја но си од лу ка та 
за упо тре ба на ја зи ци те во Оп шти на Го сти вар. Ка ко 
фор ма лен пред ла гач се ја ву ва со вет нич ка та гру па на 
по го ле ма та тур ска пар ти ја – ДПТ/TDP. Со вет ни кот – 
при пад ник на оваа пар ти ја, кој  учес тву ва ше во ин терв-
ју за по тре би те на сту ди ја та, из ја ви де ка до не су ва ње то 
на ва ква та од лу ка е под др жа но од по зи ци ска та пар ти ја 
во Со ве тот НДП/RDK ка ко воз врат за под др шка та на 
ДПТ/TDP во вто ри от круг на из бо ри те за гра до на чал-
ник во 2009-та та. Оста на ти те ин терв ју и ра ни со вет ни-
ци исто та ка алу ди раа на по сто е ње то ва ков до го вор. Во 
ва кви окол но сти, од лу ка та би ла до не се на ед ног лас но и 
спо ред збо ро ви те на со вет ни ци те без ни ка кви про ти ве-
ња од ко ја би ло од со вет нич ки те гру пи во го сти вар ски-
от со вет.  

Со др жи на на од лу ка та
Од лу ка та пред ви ду ва „рам но пра вен ста тус“ (член 1.1.) 
на тур ски от со ма ке дон ски от и со ал бан ски от во упо-
тре ба та во си те оп штин ски ор га ни, вклу чу вај ќи ги ад-
ми ни стра ци ја та и јав ни те служ би. За га ран ти ра на е ко-
му ни ка ци ја та на еден од три те служ бе ни ја зи ци, а ус-
лу ги те и служ бе ни те до ку мен ти гра ѓа ни нот мо же да ги 
до би ва на еден од тие ја зи ци (член 4.2.). За га ран ти ра но 
е и рам но прав но ко ри сте ње на сед ни ци те и во ра бо та-
та на си те оп штин ски те ла, прет став нич ки и из врш ни, 
при што оп штин ски те ин сти ту ции обез бе ду ва ат пре вод 
(член 4.3.). За пис ни ци те од со ста но ци те и струч ни те 
бе ле шки тре ба да би дат от пе ча те ни и чу ва ни на три те 
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служ бе ни ја зи ци (член 4.4.), ка ко и уред би те оста на ти те 
оп штин ски акти (член 4.6), при што вра бо те ни те во се-
кое вре ме мо жат да се ко ри стат со кој би ло од овие три 
ја зи ци (член 4.5.). Пред ви де но е офи ци јал ни те нат пи си 
на служ бе ни те ор га ни да би дат на пи ша ни на служ бе ни-
те ја зи ци (член 5). Ко му ни ка ци ја та во и со јав ни те прет-
при ја ти ја, вклу чу вај ќи го и до ста ву ва ње то на јав ни те 
ус лу ги, е исто та ка пред ви де но да се вр ши на рам но пра-
вен на чин ме ѓу три те ја зи ка (член 6). 
 Мо де лот на ло кал на ја зич на по ли ти ка што го 
пред ви ду ва оваа од лу ка има ам би ци ја да ја изед на чи 
упо тре ба та на тур ски от – ка ко ја зик на зед ни ца ко ја со-
ста ву ва по мал ку од 20 % на ло кал но ни во, со упо тре ба та 
на ја зи ци те кои има ат га ран ти ра на служ бе на упо тре ба 
спо ред уста вот и за ко ни те. Ва ква та си ту а ци ја пре зен ти-
ра еден по зи ти вен при мер (во рам ки те на ди скур сот на 
ОРД) во кој упо тре ба та на ја зик на ед на од „ма ли те“ за-
ед ни ци се про те га во си те оп штин ски ор га ни и служ би 
– ма кси мал на упо тре ба што ед на та ква за ед ни ца мо же 
да ја обез бе ди за сво јот ја зик на ло кал но ни во.

Имп ле мен та ци ја на од лу ка та
Спро ве ду ва ње то би ло пред ви де но да за поч не од 1 ја ну-
а ри 2010 (спо ред чле нот 8 на са ма та од лу ка). Си те ин-
терв ју и ра ни со вет ни ци сме таа де ка спро ве ду ва ње то на 
од лу ка та во од нос на упо тре ба та на тур ски от сè уште 
не е це лос но ос тва ре но, но де ка имп ле мен та ци ја та е во 
тек, а за сто јот не ко гаш се дол жи на „об је ктив ни“ при-
чи ни, до де ка вол ја кај ло кал ни те вла сти по стои. Кај со-
вет ни ци те – при пад ни ци на пар тии со тур ски ет нич ки 
предз нак, ге не рал но по стои за до волс тво од са ма та од-
лу ка, иа ко и тие се свес ни де ка имп ле мен та ци ја та не е 
комп лет на. 
Проб ле мот со не ма ње то про фе си о нал ни пре ве ду ва чи 
бе ше нај че сто истак нат ка ко преч ка за ос тва ру ва ње на 
си те ас пе кти од од лу ка та. На сед ни ци те на со ве тот се 
ко ри сти тур ски от, ме ѓу тоа са мо во ус на ко му ни ка ци ја. 
Оп шти на та има обез бе де но пре ве ду вач, кој се пак не е 
про фе си о на лец, ту ку е при пад ник на тур ска та ет нич ка 
за ед ни ца кој ра бо ти во оп штин ска та ад ми ни стра ци ја. 
Тех нич ка та опре ма сè уште не е при ла го де на за пре вод 
на и од тур ски и иа ко мож ност за збо ру ва ње по стои, тоа 
не се спро ве ду ва на исти от на чин ка ко со ал бан ски от 
и со ма ке дон ски от. Са ми те со вет ни ци – при пад ни ци 
на тур ска та за ед ни ца из ја ви ја де ка ско ро се ко гаш ко га 
има ат мож ност го ко ри стат сво јот ја зик, но по не ко гаш 
„за да се за ште ди вре ме“, се обра ќа ат на ма ке дон ски, кој 
исто та ка од лич но го вла де ат. Во кон текст на ра бо та та 
на со ве тот, пи ша ни ма те ри ја ли на тур ски ја зик сè уште 
не се до стап ни, освен днев ни от ред на сед ни ци те. Служ-
бе ни от глас ник сè уште се пе ча ти са мо на ма ке дон ски и 
на ал бан ски. 
Во кон текст на ко му ни ка ци ја на гра ѓа ни те со оп штин-
ски те ор га ни, со вет ни ци те – при пад ни ци на тур ска та 
ет нич ка за ед ни ца пер ци пи ра ат де ка ова пра во е ос тва-
ре но, со одре де ни по те шко тии во спро ве ду ва ње то, еден 
од со вет ни ци те за сто јот го при пи ша на ма ли от број 
при пад ни ци на тур ска та за ед ни ца во оп штин ска та ад-
ми ни стра ци ја. Слич на си ту а ци ја, спо ред со вет ни ци те, е 
при сут на во сфе ра та на ко му ни ка ци ја на гра ѓа ни нот со 
јав ни те служ би на оп шти на та.
Во кон текст на по ста ву ва ње то на нат пи си пред оп штин-
ски те ин сти ту ции и ор га ни, ин терв ју и ра ни те со вет ни-
ци за бе ле жу ва ат на пре док – сè по ве ќе тро ја зич ни таб ли 
мо жат да се срет нат во оп шти на та. Што се од не су ва до 
нат пи си те кои оз на чу ва ат на се ле ни ме ста, ин терв ју и ра-
ни те со вет ни ци пер ци пи раа де ка во таа сфе ра на пре до-
кот не е тол ку изра зен.
Еден од наг ла се ни те по зи тив ни при ме ри од стра на на 
си те со вет ни ци е и про ме на та на оп штин ски от пе чат кој 
се га гла си на три ја зи ка.
Спо ред овие на о ди, пред ви де на та „рам но прав ност“ сè 

уште те шко се ос тва ру ва, иа ко има об ла сти во кои е пер-
ци пи ран на пре док. Спо ред ин терв ју и ра ни те со вет ни ци, 
ва кви от мо дел на ја зич на по ли ти ка пред ви ду ва го ле ми 
фи нан си ски тро шо ци кои оп шти на та не мо же се ко гаш 
да ги по крие и за тоа дел од имп ле мен та ци ја та доц ни. 
За но ви вра бо ту ва ња на пре ве ду ва чи дел од со вет ни ци-
те упа ти ја на за стој кај цен трал на та власт. Еден од со-
вет ни ци те оп ти ми стич ки из ја ви де ка има ре ал ни шан-
си оваа од лу ка це ло куп но да се спро ве де до исте кот на 
ман да тот на акту ел ни от со став на со ве тот во 2013.

Ло кал на ја зич на по ли ти ка во оп шти на Ку-
ма но во – прв че кор кон по ши ро ка упо тре ба 
на ја зи ци те на „ма ли те за ед ни ци“?

Де мо гра фи ја во кон текст на ја зич на та по ли ти ка
Ку ма но во е нај го ле ма та оп шти на во др жа ва та со пре ку 
100.000 жи те ли. Ет нич ки те Ма ке дон ци се во мно зинс-
тво, со ста ву вај ќи не што по ве ќе од 60 % од на се ле ни е то. 
Ет нич ки те Ал бан ци се вто ри по број ност (25,87 %), но 
се пре ку 20 % и со тоа по авто ма ти зам до би ва ат пра во 
на служ бе на упо тре ба на ал бан ски от ја зик во оп штин-
ски те ор га ни. Две ет нич ки за ед ни ци со ста ву ва ат ре ла-
тив но зна ча ен дел од на се ле ни е то, а се под пра гот од 20 
% - срп ска та  (8,59 %) и ром ска та (4,03 %). Хе те ро ге на та 
де мо граф ска сли ка оваа оп шти на ја до пол ну ва ат и не-
кол ку сто ти ни при пад ни ци на дру ги ет нич ки за ед ни ци: 
тур ска та, вла шка та и бош њач ка та. Еден мал дел од на се-
ле ни е то при па ѓа и на дру ги, не ка те го ри зи ра ни ет нич ки 
гру пи.
Та бе ла 4. Де мо граф ска стру кту ра на оп шти на Ку ма-
но во спо ред по пи сот од 2002 и те ри то ри јал на та ор га-
ни за ци ја од 2004. 
Ет нич ка при пад ност Број ност Про цент
Ма ке дон ци 63.746 60,43
Ал бан ци 27.290 25,87
Тур ци 292 0,28
Ро ми 4.256 4,03
Вла си 147 0,14
Ср би 9.062 8,59
Бош ња ци 20 0,02
Дру ги 671 0,64
Вкуп но 105.484 100
Из вор: Др жа вен за вод за ста ти сти ка

Со став на оп штин ски от со вет за ман дат-
ни от пер и од 2009-2013 и кон тек стот на 
до не су ва ње на од лу ка та.
Сог лас но со де мо граф ска та стру кту ра, ма ке дон ска та за-
ед ни ца до ми ни ра во Со ве тот со 22, од 33 со вет нич ки ме-
ста. Шест ме ста се осво е ни од со вет ни ци кои при па ѓа ат 
на ал бан ска та ет нич ка за ед ни ца, че ти ри од срп ска та и 
ед но од член на ром ска та за ед ни ца. 
Та бе ла 5. Рас пре дел ба на ме ста во ку ма нов ски от со-
вет спо ред пар ти ска при пад ност
Пар ти ја Број на со вет нич ки ме ста
СДСМ 11
ВМРО-ДПМНЕ ко а ли ци ја 9
ДУИ 3
Де мо кра ци ја е ре 2
ДПА 1
ЛДП 1
НСДП 1
ВМРО-НП 1
Гру па из би ра чи 1
ВМРО-ДП и ТМОРО-ВЕП 1
СНС 1
СДПМ 1
Вкуп но 33
из вор: http://www.kumanovo.gov.mk/
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Трој ца од пет те со вет ни ка кои при па ѓа ат на за ед ни ци те 
кои се под 20 % во оп шти на та се чле но ви на по ли тич-
ки пар тии со срп ски ет нич ки предз нак. Двај ца од нив 
се во со ста вот на со вет нич ка та гру па на ко а ли ци ја та 
пред во де на од нај го ле ма та ма ке дон ска пар ти ја – ВМРО-
ДПМНЕ, но се чле но ви на ДПСМ. Еден со вет ник ус пе ал 
да ос тва ри ме сто пре ку са мо стој на та ли ста на пар ти ја-
та со срп ски ет нич ки предз нак – СНС. Со вет ни кот-при-
пад ник на ром ска та ет нич ка за ед ни ца е член на вто ра та 
по го ле ми на ма ке дон ска пар ти ја – СДСМ, ка ко и уште 
еден при пад ник на срп ска та ет нич ка за ед ни ца. 
Вкуп ни от број со вет ни ци кои до а ѓа ат од ре до ви те на 
нем но зин ски те за ед ни ци е 11, што зна чи де ка за ис пол-
ну ва ње на ус ло вот на двој но мно зинс тво по треб ни се 
ба рем по ло ви на од тие 11 гла са. Прин ци пот на двој но 
мно зинс тво при гла са ње то се ко ри сти и при од лу чу ва-
ње то на пра ша ња та по вр за ни со упо тре ба та на ја зик во 
оп штин ски те ор га ни. 
Не кои од ин терв ју и ра ни те со вет ни ци кои би ле чле но-
ви на со ве тот и во прет ход ни от ман дат по тен ци раа де-
ка ини ци ја ти ва за во ве ду ва ње на срп ски от во служ бе на 
упо тре ба би ле по кре на та и то гаш, но во таа при ли ка ал-
бан ски те пар тии изра зи ле про ти ве ње и прин ци пот на 
од лу чу ва ње со двој но мно зинс тво не мо жел да би де ос-
тва рен. 
На 04.05.2010 го ди на (по ве ќе од ед на го ди на по кон-
сти ту и ра ње то) Со ве тот на Оп шти на та до нел од лу ка за 
упо тре ба на срп ски от и ром ски от ја зик во ра бо та та на 
Со ве тот Оп шти на та Ку ма но во. Ка ко фор ма лен пред ла-
гач се ја вил со вет ни кот – член на СНС. Од лу ка та, се пак, 
не би ла до не се на ед ног лас но, би деј ќи про тив пред ло гот 
гла сал со вет ни кот од ал бан ска та ДПА/PDS. Во овој слу-
чај за бе леж ли ви се не кол ку кон тро вер зии кои го прос-
ле ди ле це ли от про цес.
Се кој од ин терв ју и ра ни те со вет ни ци упа ти на по сто е ње 
„по ли тич ки до го вор“ во кој фор ми ра ње то и име ну ва ње-
то на ед на гим на зи ја со ал бан ски на ста вен ја зик е ус ло-
ве но со при фа ќа ње на од лу ка та за упо тре ба на срп ски от 
и ром ски от од ал бан ски те пар тии. За пис ни кот од 26-та-
та сед ни ца на ко ја се рас пра ва по овие две пра ша ња ја 
по твр ду ва оваа ин тер пре та ци ја. Единс тве но со вет ни кот 
на ДПСМ ин си сти ра ше де ка ва ква та си ту а ци ја е пред 
се „ве штач ка“, би деј ќи, спо ред не го ви те збо ро ви, ал бан-
ски те пар тии би ле под го тве ни да ја при фа тат од лу ка та 
за упо тре ба на срп ски от и на ром ски от во оп штин ски от 
со вет и без не ка ква воз врат на ус лу га (бла го да ре ние на 
по сто е ње то на ко а ли ци ја ме ѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ/
BDI на цен трал но ни во). Ис хо дот од сед ни ца та е, се пак, 
по во лен за ос тва ру ва ње то и на два та пред ло га. 

Со др жи на на од лу ка та
Ка ко што и су ге ри ра са ми от нас лов на од лу ка та, со неа 
е пред ви де но со вет ни ци те да мо жат да се ко ри стат со 
срп ски от, со ром ски от ја зик и со нив ни те пис ма, но оваа 
упо тре ба е огра ни че на на сед ни ци те на Со ве тот и не 
ва жи за рас пра ви те по ко ми си и те, ни ту се про те га во 
дру ги те оп штин ски ор га ни. Мо де лот по кри ва са мо еден 
ас пект од ра бо те ње то на еден ор ган и мо же да се ка же 
де ка, се пак, не ги експ ло а ти ра во це лост мож но сти те од 
за кон ска та рам ка (во смис ла на упо тре ба на ја зи кот и во 
оста на ти те оп штин ски ор га ни).
Во овој кон текст, со вет ни ци те при пад ни ци на срп ска-
та ет нич ка за ед ни ца из ја ви ја де ка пре тен ди ра ат за по-
ши ро ка упо тре ба на срп ски от во оп штин ски те ор га ни, 
упо тре ба ко ја би отиш ла и над вор од сед ни ци те на со-
ве тот. Со вет ни кот од ДПСМ из ја ви де ка ток му тоа и го 
ба ра ле, до де ка со вет ни кот од СНС ин си сти ра ше де ка за 
ва ква при ме на е пред сè по тре бен по во лен по ли тич ки 
кон текст. Со вет ни кот при пад ник на ром ска та ет нич ка 
за ед ни ца из ја ви де ка по ши ро ка та при ме на на ром ски от 
е ус ло ве на од не кои пре дус ло ви кои се вр за ни со не го ва 
со од вет на ко ди фи ка ци ја.

Глав на та кон ста та ци ја на ин терв ју и ра ни те со вет ни ци 
при пад ни ци на за ед ни ци те што со ста ву ва ат под 20 % од 
на се ле ни е то е де ка мо мен тал на та си ту а ци ја прет ста ву-
ва са мо прв че кор кон по ши ро ка при ме на на срп ски от 
и ром ски от во оп штин ски те ор га ни на оп шти на Ку ма-
но во.

Имп ле мен та ци ја на од лу ка та 
Спо ред но вин ски те из ве штаи, би ле по треб ни приб лиж-
но шест ме се ци за да поч не да се имп ле мен ти ра од лу-
ка та. Не по сред но пред имп ле мен та ци ја та, со вет ни ци те 
од ДПСМ  из вр ши ле при ти сок пре ку бој кот на ра бо та-
та на со ве тот по ра ди тоа што сме та ле де ка над леж ни те 
не соз да ва ат ус ло ви за спро ве ду ва ње по ра ди тоа што 
на сед ни ци те на со ве тот сè уште не би ло обез бе де но 
пре вод. Оп штин ска та власт од го во ри ла де ка за кон ска-
та про це ду ра го пре диз ви ка ла доц не ње то. По треб но 
би ло да се по ста ви тех нич ка та опре ма (ка би ни за пре-
ве ду ва чи те), ка ко и да се вра бо тат пре ве ду ва чи. Око лу 
ед на не де ла по за поч ну ва ње то на бој ко тот на двај ца та 
со вет ни ци тех нич ка та опре ма би ла по ста ве на и со тоа 
би ле обез бе де ни по треб ни те ус ло ви ко га и од лу ка та 
про функ ци о ни ра ла.
Со вет ни кот од ДПСМ сме та ше де ка бој ко тот прет ста-
ву вал де ло тво рен при ти сок за тоа што про це ду ри те се 
од ви ва ле прем но гу бав но. Оста на ти те ин терв ју и ра ни 
со вет ни ци сме таа, пред сè, де ка про це ду ра та би ла ко-
рект но за вр ше на од ло кал на та власт, а де ка бав но ста се 
дол жи на ус ло ви те пред ви де ни со за кон ска та рам ка.
Си те ин терв ју и ра ни со вет ни ци по тен ци раа де ка од лу-
ка та дос лед но се спро ве ду ва во де лот на ус на ко му ни-
ка ци ја на сед ни ци те на Со ве тот. Трој ца та со вет ни ци 
кои при па ѓа ат на пар тии од срп ски ет нич ки предз нак 
и единс тве ни от со вет ник Ром од го во ри ја де ка го ко ри-
стат сво е то пра во, а оп шти на та обез бе ду ва пре вод. Пи-
ша на ко му ни ка ци ја во рам ки те на сед ни ци те на со ве тот 
на срп ски и на ром ски не по стои – ни е ден од ма те ри ја-
ли те не е до ста пен на овие два ја зи ка, вклу чу вај ќи го и 
служ бе ни от глас ник кој се пе ча ти са мо на ма ке дон ски и 
на ал бан ски.
Проб ле мот со вра бо ту ва ње пре ве ду ва чи бе ше истак нат 
и во овој слу чај ка ко преч ка за дос лед но функ ци о ни ра-
ње на од лу ка та во кон текст на пис ме на та ко му ни ка ци-
ја. До де ка тех ни ка та по треб на за ус на ко му ни ка ци ја е 
по ста ве на и се нај ме ни пре ве ду ва чи, па пре во дот оди 
рам но прав но со пре во дот ме ѓу ма ке дон ски и ал бан ски, 
иста та си ту а ци ја не е та ква и во де лот на до ста ву ва ње 
на ра бот ни те до ку мен ти, си ту а ци ја што мо ра да се про-
ме ни за дос лед но спро ве ду ва ње на од лу ка та.  

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
Зак лу чо ци
Оваа сту ди ја се оби де да го разг ле да проб ле мот на во ве-
ду ва ње на ја зик во ло кал на служ бе на упо тре ба за нем-
но зин ски за ед ни ци кои со ста ву ва ат по мал ку од 20 % од 
на се ле ни е то во еди ни ца та на ло кал на та са мо у пра ва. 
Зак лу чо ци те во од нос на ова пра ша ње се из ве ду ва ат со 
пог лед кон два по ну де ни при ме ра ка ра кте ри стич ни за 
оп шти ни те Го сти вар и Ку ма но во. 
За кон ска рам ка ко ја овоз мо жу ва скро ен мо дел на ло-
кал на ја зич на по ли ти ка
По стои из вес на „не пре ци зи ра ност“ во за кон ска та рам-
ка ко ја им овоз мо жу ва на оп шти ни те да скро јат мо дел 
на ло кал на ја зич на по ли ти ка кој ќе би де во сог лас ност 
со ре ле вант ни кон тек сту ал ни фа кто ри. Пре зен ти ра на-
та за кон ска фор му ла ци ја им оста ва сло бо да на оп штин-
ски те со ве ти да од лу чат во ко ја ме ра мо жат и има ат жел-
ба да во ве дат еден нем но зин ски ја зик во служ бе на упо-
тре ба. Во овој кон текст, слу ча јот на Го сти вар пре зен ти ра 
еден „ши рок“ мо дел на упо тре ба на та ков ја зик при што 
се це ли кон не го ва рам но прав ност со ја зи ци те кои ве ќе 
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има ат га ран ти ра на служ бе на упо тре ба. Спро тив но на 
тоа, слу ча јот на Ку ма но во ни по ка жу ва де ка со ве тот на 
оп шти на та мо же да се опре де ли и за ка ра кте ри стич на 
„тес на“ упо тре ба, во слу ча јот огра ни че на на сед ни ци те 
на со ве тот. Ме ѓу овие два ек стре ма, со ве ти те мо жат, во 
сог лас ност со за кон ска та рам ка, да се опре де лат за из-
ве сен мо дел. 
По треб но по ли тич ко учес тво на нем но зин ски те за ед-
ни ци за оста ру ва ње на упо тре ба на ја зи ци те.
Од дру га стра на, не по стои друг ме ха ни зам од тој на 
по ли тич ки те пре го во ри за да се ос тва ри иста та цел и 
по ли тич ка та кон сте ла ци ја на мо ќта тре ба да се зе ме ка-
ко зна ча ен фа ктор за ис хо дот на про це сот. Во овој кон-
текст, по ли тич ко то прет став ниш тво во оп штин ски от 
со вет на ед на нем но зин ска за ед ни ца е осо бе но зна ча ен 
пре дус лов за во ве ду ва ње на служ бе на упо тре ба на ја-
зи кот. Пре ку по ли тич ко прет ста ву ва ње нем но зин ски-
те за ед ни ци има ат мож ност да вли ја ат на по кре ну ва ње 
та ков про цес, но и на са ми от ис ход на про це сот пре ку 
по ли тич ки те пре го во ри и ко а ли ци ра ња. Прин ци пот 
на двој но мно зинс тво кој се ко ри сти во по ве ќе раз ли-
чи сфе ри на од лу чу ва ње е де ло тво рен за ам би ци и те на 
нем но зин ски те за ед ни ци за служ бе на упо тре ба на сво-
јот мај чин ја зик, во смис ла на ос тва ру ва ње по ли тич ки 
при ти сок. Во исто вре ме, ко ри сте ње то на прин ци пот на 
двој но мно зинс тво мо же да дејс тву ва и не га тив но, ка ко 
во слу ча јот во Ку ма но во, во ми на ти от ман да тен пер и од, 
ко га ал бан ски те пар тии од би ле да да дат под др шка на 
ини ци ја ти ва за упо тре ба на нем но зин ски ја зик.
Огра ни чу ва ња во фи нан си ски и чо веч ки ре сур си за 
спро ве ду ва ње на ло кал ни те ја зич ни по ли ти ки
На о ди те од ин терв ју а та откри ва ат де ка и во два та слу ча-
ја имп ле мен та ци ја та не е комп лет на, иа ко во одре де ни 
сфе ри има на пре док. По ве ќе то со вет ни ци од две те оп-
шти ни по со чи ја на фи нан си ски от „то вар“ врз оп штин-
ски те бу џе ти кој го пре диз ви ку ва ат мул ти лин гвал ни те 
по ли ти ки, вклу чи тел но и проб ле мот на вра бо ту ва ње 
пре ве ду вач ки ка дар. Фи нан си ски от ас пект на до не се ни-
те од лу ки мо же да прет ста ву ва преч ка за нив но це лос но 
имп ле мен ти ра ње.

Пре по ра ки
По треб ни по на та мош ни сту дии на ло кал ни те ја зич ни 
по ли ти ки
Овие се са мо не кои од пра ша ња та кои мо жат да се по-
тег нат во кон текст на ло кал ни те ја зич ни по ли ти ки ини-
ци ра ни од ОРД, а се ка ра кте ри стич ни за слу ча и те вклу-
че ни во при ме ро кот. Вклу чу ва ње то на дру ги слу чаи би 
мо же ло да по ну ди по це лос на сли ка за про це сот пот тик-
нат по 2001 г., кој го ре гу ли ра пра ша ње то на служ бе на 
упо тре ба на ја зик кој го збо ру ва ат „ма ли те“ нем но зин-
ски за ед ни ци на ло кал но ни во.      
По треб но сил но по ли тич ко прет став ниш тво во оп-
штин ски те со ве ти
Пот тик ну ва ње то на по ли тич ко то прет став ниш тво за 
за ед ни ци те кои со чи ну ва ат под 20 % од на се ле ни е то 
(пре ку за га ран ти ра ни ме ста или дру ги ме ха низ ми) е 
мер ка што би дејс тву ва ла по зи тив но кон ам би ци и те на 
овие за ед ни ци за служ бе на упо тре ба на нив ни от ја зик. 
Без сил но по ли тич ко прет став ниш тво во со ве тот, ка ко 
единс тве но те ло што е за дол же но да ре ша ва за упо тре-
ба та на ја зи ци те на ло кал но ни во, на ви сти на би би ло те-
шко ед на за ед ни ца да ос тва ри та кво пра во. 
По на та мош но во ве ду ва ње раз лич ни ло кал ни ја зич ни 
по ли ти ки
Пре зен ти ра на та „не до ре че ност“ на за кон ска та рам ка 
тре ба да се сфа ти по зи тив но, ток му за тоа што им овоз-
мо жу ва на оп шти ни те да мо де ли ра ат ло кал ни ја зич ни 
по ли ти ки по нив на мер ка, во за вис ност од кон тек стот. 

На овој на чин мо же ме да би де ме све до ци на раз ви ва ње 
на по ве ќе раз лич ни ви до ви на мо де ли, ка ра кте ри стич-
ни за раз лич ни оп шти ни. Ло кал ни ја зич ни по ли ти ки 
кои це лат кон са мо еден ор ган мо жат да ја „отво рат вра-
та та“ за по се оп фат ни ре ше ни ја.  Во таа на со ка по треб-
но е охра бру ва ње на ло кал ни те вла сти за што по го ле ма 
упо тре ба на ја зи ци те на за ед ни ци те под 20 %, по себ но 
та му ка де по сто е ла ло кал на тра ди ци ја. Во ве ду ва ње то 
мул ти лин гвал ни по ли ти ки тре ба се ко гаш да се сфа ти 
ка ко по зи ти вен че кор во кон текст на це ли те и прин ци-
пи те на ОРД.
Вни ма тел но пла ни ра ње (на ре сур си те) за ефи кас но 
спро ве ду ва ње на од лу ки те
Фи нан си ски от ас пект на мул ти лин гвал ни те по ли ти ки 
мо ра да би де се ри оз но сфа тен ка ко фа ктор за ус пех на 
про це сот. Во овој кон текст, вни ма тел но пла ни ра ње ќе 
мо же да до при не се за ефи кас на имп ле мен та ци ја на од-
лу ки те. Учес тво то на екс перт ски ана ли ти ча ри мо же да 
би де од зна чи тел на ко рист за кре и ра ње ефи кас ни ја зич-
ни по ли ти ки.       
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Ре џеп Али Чу пи
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА 
ЗАЕДНИЦИТЕ ВО СИТЕ СТЕПЕНИ, ПО ДОНЕСУВАЊЕТО НА 
ОХРИДСКИОТ РАМКОВЕН ДОГОВОР
Redžep Ali Čupi, Barjovipe e sikljovipaskoro e preperutnengoro e khedipangoro ane sa e digre, palo anipe e 
ohrideskere phandle lafeskoro 
Rexhep Ali Çupi, zhvillimi i arsimit të pjesëtarëve të bashkësive në të gjitha shkallët, pas miratimit të Marrëveshjes 
kornizë zë ohrit
Redžep Ali Čupi, The Development of the Education of the Communities in All Levels, after the Adoption of the 
ohrid Framework Agreement

РЕЗИМЕ 
Оваа сту ди ја на слу чај има за цел да ја при ка же со стој ба та во обра зо ва ни е то и мож но сти те за обра зо ва ние на мај чин ја зик на 
при пад ни ци те за за ед ни ци те по до не су ва ње то на Охрид ски от рам ко вен до го вор (ОРД). Во оваа сту ди ја на слу чај пре зен ти ра ни 
се си те прав ни акти и оп фа те ни се и не кол ку стра те шки до ку мен ти чии по е ди ни де ло ви се од не су ва ат на оваа ма те ри ја. Опи ша-
ни се мож но сти и те ков ни те со стој би во си те сте пе ни на обра зо ва ние на при пад ни ци те за за ед ни ци те кои жи ве ат во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја. Од ана ли за та на до маш ни те до ку мен ти мо же да се зак лу чи де ка пра ва та на при пад ни ци те на за ед ни ци те и пра-
ва та на нив ни те де ца ко рес пон ди ра ат со пра ва та на ет нич ки те за ед ни ци во ме ѓу на род ни те до ку мен ти и де ка има зна чи те лен 
на пре док во до стап но ста на обра зо ва ние на мај чин ја зик. Одре де ни сла бо сти се по ја ву ва ат во на вре ме но то де тал но ин фор ми-
ра ње за пра ва та и мож но сти те за обра зо ва ние на мај чин ја зик, до не су ва ње то на на став ни про гра ми, учеб ни ци те и ма ли от број 
и струч но то усо вр шу ва ње на на став ни от ка дар кој ја ре а ли зи ра ре дов на та и из бор на та на ста ва на ја зи ци те на при пад ни ци те 
на за ед ни ци те.

REziME
Akaja studia e čipotaki isi ola resarin te sikavel o xali e sikljovipas-
koro thaj e šajdipangoro bašo sikljovipe ki dajaki čhib e preperut-
nenge e khedipange palo anipe e Ohiredeskere phandle lafeskoro 
(OPL). Akale studia e čipotengiri prezentirime si sa e juristikane 
aktoja save so isi ke nekobor strategikane dokumentoja savengere 
ulavde kotora ovena kerde akale materiake. Xramome si e šajdipa 
thaj e thavdipaskere xalia ane sa e digre e sikljovipaskere e pre-
perutnengere e khedipangere save so dživdinena ani Republika 
Makedonia. Tari analiza e kherutne dokumentongiri šaj te ovel 
phandlo kaj e hakoja e preperutnengere e khedipangere thaj e ha-
koja olengere čhavengere si ki korespondencia e hakojenca e etni-
kane khedipanegere ane maškarthemutne dokumentoja thaj kaj isi 
olen baro anglipe ano resipe dži o sikljovipe e dajakere čhibakoro. 
Disave kišlipa ovena ikljovne ano vaxtuno detalnikano informi-
ripe e hakojengoro thaj e šajdipangoro bašo sikljovipe e dajakere 
čhibakoro, anipe e sikljovipaskere programengoro, lilengoro thaj 
tikno kotor thaj o phirnikano sikljovipe e siklipaskere kadares-
koro savo so kerela realizacia ki ničali thaj alusaripaskiri siklana e 
čhibengiri e preperutnengiri e khedipangiri. 

PëRMBLEDhJE
Ky studim i rastit ka për qëllim ta prezantojë gjendjen në arsimim 
dhe mundësitë për arsimim në gjuhën amtare të pjesëtarëve të 
bashkësive pas sjelljes së Marrëveshjes kornizë të Ohrit (MKO). 
Në këtë studim të rastit janë prezantuar të gjitha aktet juridike 
dhe janë përfshirë edhe disa dokumente strategjike, pjesë të cilave 
kanë të bëjnë me këtë materie. Janë përshkruar mundësitë dhe 
gjendja aktuale në të gjitha shkallët e arsimimit të pjesëtarëve të 

bashkësive që jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Nga analiza 
e dokumenteve të vendit mund të përfundohet se të drejtat 
e pjesëtarëve të bashkësive dhe të drejtat e fëmijëve të tyre 
korrespondojnë me të drejtat e bashkësive etnike në dokumentet 
ndërkombëtare dhe se ka përparim të dukshëm në qasjen deri 
te arsimimi në gjuhën amtare. Dobësitë e caktuara paraqiten në 
informimin e hollësishëm në kohë për të drejtat dhe mundësitë 
për arsimim në gjuhën amtare, miratimin e programeve mësimore, 
tekstet shkollore dhe numrin e vogël dhe përsosjen profesionale të 
kuadrit mësimor që e realizon mësimin e rregullt dhe zgjedhor në 
gjuhët e pjesëtarëve të bashkësive.

SUMMARy
The go al of this study is to show the si tu a ti on in the edu ca ti on 
and the pos si bi li ti es for edu ca ti on in one’s mot her ton gue of the 
mem bers of the com mu ni ti es after the adop ti on of the Ohrid Fra-
me work Agre e ment (OFA). This ca se study pre sents all le gal acts 
and it co vers se ve ral stra te gic do cu ments who se parts per ta in to 
this mat ter. It des cri bes the pos si bi li ti es and cur rent si tu a ti on in 
all le vels of edu ca ti on for the mem bers of the com mu ni ti es that 
li ve in the Re pub lic of Ma ce do nia. From the analy sis of the le gal 
do cu ments it can be conc lu ded that the rights of the mem bers of 
the com mu ni ti es and the rights of the ir chil dren cor res pond to the 
rights of the eth nic com mu ni ti es in the in ter na ti o nal do cu ments 
and the re is a sig ni fi cant pro gress in the ac ces si bi lity of edu ca ti on 
in the ir mot her ton gu es. The re are cer ta in we ak nes ses in the ti mely 
de ta i led in for ma ti on on the rights and pos si bi li ti es for edu ca ti on 
in the ir mot her ton gu es, the adop ti on of cur ri cu la and the small 
num ber of ex pert tra i ning for the te ac hers who te ach re gu larly and 
oc ca si o nally in the lan gu a ges of the com mu ni ti es.

ВОВЕД
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја  е мул ти кул тур на др жа ва, др жа-
ва во ко ја се про мо ви ра ат прин ци пи те на хар мо ни чен 
раз вој на гра ѓан ско то оп штес тво, ду хот на то ле ран ци ја-
та, ка ко и по чи ту ва ње во це лост на иден ти те тот, ја зи кот, 
тра ди ци о нал ни те и кул тур ни те вред но сти на си те гра-
ѓа ни на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.
Обра зо ва ни е то ка ко ва жен сег мент на се вкуп но то оп-
штес тве но жи ве е ње во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и ка ко 
про стор за ин те гра ци ја и ин те рак ци ја по ме ѓу уче ни ци-
те при пад ни ци на раз лич ни за ед ни ци е и се ко гаш бил 
при о ри те тен ви со ко по ста вен во аген ди те на Вла да та 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и Ми ни стерс тво то за обра зо-
ва ние и на у ка.

Осо бе на гри жа се во ди за обра зо ва ни е то на при пад ни-
ци те на за ед ни ци те, кои сог лас но Уста вот на Ре пуб ли-
ка Ма ке до ни ја и за ко ни те има ат пра во на обра зо ва ние 
на сво јот мај чин ја зик, по чи ту вај ќи го нив ни от ја зи чен 
и кул ту рен иден ти тет, по себ но по до не су ва ње то на 
Охрид ски от рам ко вен до го вор во август 2001 го ди на.
Во таа на со ка, во рам ки те на Ми ни стерс тво то за обра зо-
ва ние и на у ка, фор ми ра на е Упра ва за раз вој и уна пре-
ду ва ње на обра зо ва ни е то на ја зи ци те на при пад ни ци те 
на за ед ни ци те, ко ја во ди по себ на гри жа за обра зо ва ни е-
то на ет нич ки те за ед ни ци во де лот на из ве ду ва ње то на 
ре дов на та на ста ва на мај чин ја зик сог лас но Уста вот и 
за ко ни те, обез бе ду ва ње на учеб ни ци и дру га по мош на 
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ли те ра ту ра ка ко и обез бе ду ва ње то на по до бар при стап 
до си те сте пе ни на обра зо ва ние на си те при пад ни ци на 
за ед ни ци кои жи ве ат во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.
Во пос лед но вре ме, во ме ди у ми те и во јав ни от жи вот, 
зна чај но ме сто зав зе ма ат из ве шта и те за сè по и зра зе на 
тен ден ци ја на по дел ба врз ет нич ка ос но ва во учи ли шта-
та. По сто јат истра жу ва ња и прет по ста вки кои ука жу ва-
ат на глав ни те при чи ни за ва ква та тен ден ци ја, ка ко на 
на ци о нал но, та ка и на учи лиш но ни во.80

Мул ти кул ту ра лиз мот во обра зо ва ни е то прет ста ву ва ос-
но ва за ме ѓу себ но раз би ра ње и гра де ње ко хе зив но оп-
штес тво.
Не мо же да се теж нее кон пот пол на ин те гра ци ја во 
европ ско то се мејс тво, до кол ку уче ни ци те од оваа зем ја 
не на у чат да ги раз би ра ат, при фа ќа ат и да ги по чи ту ва-
ат раз ли ки те во сопс тве на та зем ја и до кол ку пр во не се 
ин те гри ра ат во сопс тве но то оп штес тво.
Учи ли ште то и прин ци пи те врз кои се зас но ва вос пит-
но обра зов ни от про цес прет ста ву ва ат пла тфор ма од 
ко ја за поч ну ва про це сот на уче ње и пра кти ку ва ње на 
по чи ту ва ње то на раз лич но сти те, то ле ран ци ја та и со жи-
во тот.81

От ту ка и имај ќи го пред вид се то го рес по ме на то оваа 
сту ди ја на слу чај има за цел да го при ка же  раз во јот на 
обра зо ва ни е то на при пад ни ци те на за ед ни ци те во си-
те сте пе ни, по до не су ва ње то на Охрид ски от рам ко вен 
до го вор. 

Ме то до ло ги ја
За изра бо тка на оваа сту ди ја на слу чај пр вич но бе ше 
ана ли зи ра на до маш на та и ме ѓу на род на та ре гу ла ти ва 
кој се од не су ва на обра зо ва ни е то на при пад ни ци те на 
за ед ни ци те.
Во таа на со ка ана ли зи ра ни беа Уста вот на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, За ко нот за ос нов но то обра зо ва ние, За ко-
нот за сред но то обра зо ва ние, За ко нот за ви со ко то обра-
зо ва ние, За ко нот за Би ро за раз вој на обра зо ва ни е то, 
За ко нот за учеб ни ци, На ци о нал на та про гра ма за раз вој 
на обра зо ва ни е то во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја од 2005 до 
2015 го ди на, Кон цеп ци ја та за де ве тго диш но ос нов но 
вос пи та ние и обра зо ва ние, Мо но гра фи ја та на Ми ни-
стерс тво то за обра зо ва ние и на у ка и ре ле вант ни истра-
жу ва ња по вр за ни со те ма та.
Исто та ка ко ри стен бе ше ин стру мен тот ин терв ју со ра-
ко во ди те ли те на одре де ни се кто ри во Ми ни стерс тво то 
за обра зо ва ние и на у ка ре ле вант ни за те ма та ка ко и со-
вет ни ци те за ја зи ци те на при пад ни ци те на за ед ни ци те 
од Упра ва та за раз вој и уна пре ду ва ње на обра зо ва ни е то 
на ја зи ци те на при пад ни ци те на за ед ни ци те – ор ган во 
рам ки те на Ми ни стерс тво то за обра зо ва ние и на у ка.  

АНАЛИЗА НА ТЕМАТА

Прав на рам ка
По стои це ла се ри ја на ме ѓу на род на и до маш на за кон-
ска ре гу ла ти ва ко ја го тре ти ра обра зо ва ни е то на мал-
цинс тва та и на при пад ни ци те на за ед ни ци те. Во овој 
дел на сту ди ја та сле ду ва прет ста ву ва ње на ме ѓу на род-
на та и до маш на та ре гу ла ти ва ко ја се од не су ва на обра-
зо ва ни е то на мал цинс тва та.

80 Состојби во основното образование на децата на припадниците 
на заедниците во Република Македонија, Министерство за образова-
ние и наука, Управа за развој и унапредување на образованието на 
јазиците на припадниците на заедниците, Скопје, јуни 2010 година.
81 Состојби во основното образование на децата на припадниците 
на заедниците во Република Македонија, Министерство за образова-
ние и наука, Управа за развој и унапредување на образованието на 
јазиците на припадниците на заедниците, Скопје, јуни 2010 година.

Ме ѓу на род ни до ку мен ти кои го тре ти ра ат 
обра зо ва ни е то на де ца та на при пад ни ци те 
на мал цинс тва та и за ед ни ци те
- Уни вер зал на дек ла ра ци ја за чо ве ко ви те пра ва, член 

26;
- Кон вен ци ја за пра ва та на де те то, член 30;
- Кон вен ци ја на УНЕСКО про тив ди скри ми на ци ја во 

обра зо ва ни е то, член 5;
- Дек ла ра ци ја на ОН за пра ва та на ли ца та со на ци-

о нал на, ет нич ка, ре ли ги оз на, ја зич на и мал цин ска 
при пад ност, чле но ви 2 и 4;

- Рам ков на кон вен ци ја за за шти та на на ци о нал ни те 
мал цинс тва;

- Европ ска по вел ба на Со ве тот на Евро па за ре ги о нал-
ни те или мал цин ски те ја зи ци, чле но ви 5, 6, 12, 13, 14 
и 15.

По крај на ве де ни те до ку мен ти за се ко ја зем ја ко ја теж-
нее кон ЕУ се и Ко пен ха ген ски те кри те ри у ми за за шти-
та на мал цинс тва та и нив ни те пра ва. 
Го лем дел од ме ѓу на род ни те до ку мен ти кои го тре ти-
ра ат обра зо ва ни е то на при пад ни ци те на за ед ни ци те се 
имп ле мен ти ра ни и во до маш ни те до ку мен ти82.

До маш ни до ку мен ти кои го ре гу ли ра ат 
обра зо ва ни е то на де ца та на при пад ни ци те 
на за ед ни ци те
Уста вот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, ка ко нај ви сок пра-
вен акт, во де лот еко ном ски, со ци јал ни и кул тур ни пра-
ва, го ре гу ли ра и пра во то на обра зо ва ние со чле но ви те 
44 и 48. 
Член 44 – Се кој има пра во на обра зо ва ние. Обра зо ва ни-
е то е до стап но за се ко го под ед на кви ус ло ви. Ос нов но то 
обра зо ва ние е за дол жи тел но и бесп лат но.
Член 48 – При пад ни ци те на за ед ни ци те има ат пра во на 
на ста ва на сво јот ја зик ос нов но то и сред но то обра зо ва-
ние на на чин утвр ден со за кон.
За ко нот за ос нов но обра зо ва ние во член 3 ги на ве ду-
ва след ни ве це ли: раз ви ва ње на пис ме но ста и спо соб
но сти те на уче ни ци те за раз би ра ње, ин фор ми ра ње и 
изра зу ва ње, по крај на ма ке дон ски ја зик и не го во то ки
рил ско пис мо, и на ја зик и пис мо на при пад ни ци те на за
ед ни ци те кои збо ру ва ат ја зик раз ли чен од ма ке дон ски
от ја зик, раз ви ва ње свест кај уче ни ци те за при пад ност 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и не гу ва ње на сопс тве ни от 
на ци о на лен и кул ту рен иден ти тет.
Во член 9 од исти от за кон е пре ци зи ра но де ка: за уче
ни ци те на при пад ни ци те на за ед ни ци те кои сле дат 
на ста ва на ја зик раз ли чен од ма ке дон ски от ја зик и не
го во то ки рил ско пис мо, вос пит нообра зов на та ра бо та 
се из ве ду ва на ја зи кот и пис мо то на со од вет на та за ед
ни ца, на на чин утвр ден со овој за кон.
За ко нот за уна пре ду ва ње и за шти та на пра ва та на при-
пад ни ци те на за ед ни ци те кои се по мал ку од 20 % од на-
се ле ни е то во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја со член 5 го ре гу-
ли ра пра во то на обра зо ва ние во си те сте пе ни на обра-
зо ва ние на сво јот ја зик.
Кон цеп ци ја та за де ве тго диш но ос нов но вос пи та ние и 
обра зо ва ние, по крај дру ги те, го со др жи и прин ци пот на 
раз би ра ње на дру ги те и мул ти кул тур ност. Мул ти кул-
тур но ста на ма ке дон ско то оп штес тво ба ра ос нов но то 
учи ли ште да го про мо ви ра раз ви ва ње то на вред но сти-
те кај уче ни ци те за за ед нич ко жи ве е ње, по чи ту ва ње на 
раз ли ки те ме ѓу лу ѓе то и нив на та кул ту ра, ја зи кот и тра-
ди ци и те. Учи ли ште то е од го вор но за раз ви ва ње свест 
кај уче ни ци те за сво е то кул тур но по тек ло, а исто та ка 
и за пот тик ну ва ње на ин те ре сот за за поз на ва ње на кул-
82 Состојби во основното образование на децата на припадниците 
на заедниците во Република Македонија, Министерство за образова-
ние и наука, Управа за развој и унапредување на образованието на 
јазиците на припадниците на заедниците, Скопје, јуни 2010 година.
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тур но то нас ледс тво на дру ги те за ед ни ци83.
Стра те ги ја за ин те гри ран вос пит но-обра зо вен си стем 
e стра те шки до ку мент кој не о дам на го до не се Вла да та 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја со цел про мо ви ра ње и ре а ли-
зи ра ње актив но сти на со че ни кон це лос на ин те гра ци ја 
пре ку и во вос пит но-обра зов ни от си стем.
Оваа стра те ги ја е фо ку си ра на на 5 те мат ски об ла сти, и 
тоа:
- Про мо ви ра ње ин те гра ци ја пре ку за ед нич ки на став-

ни и вон на став ни актив но сти;
- Ин те гра ци ја пре ку изу чу ва ње ја зик;
- На став ни пла но ви и про гра ми и учеб ни ци;
- Ква ли фи ка ции на на став ни ци те;
- Ра ко во де ње со учи ли шта та во кон текст на де цен тра-

ли за ци ја та.
Охрид ски рам ко вен до го вор до не сен во август 2001 го-
ди на во де лот 6 обра зо ва ние и упо тре ба на ја зи ци те, 
пред ви ду ва:
6.1. Во од нос на ос нов но то и сред но то обра зо ва ние, на-
ста ва та ќе се из ве ду ва на мај чи ни те ја зи ци на уче ни ци-
те, а исто вре ме но во це ла Ма ке до ни ја ќе се при ме ну ва-
ат уни фи ци ра ни стан дар ди за ака дем ски те про гра ми. 
6.2. Фи нан си ра ње од стра на на др жа ва та ќе се обез бе ди 
за ви со ко обра зо ва ние на ја зи ци те на ко и што збо ру ва ат 
нај мал ку 20 про цен ти од на се ле ни е то во Ма ке до ни ја, а 
врз ос но ва на по себ ни спо год би. 
6.3. При упи сот на др жав ни те уни вер зи те ти на но ви сту-
ден ти, кои при па ѓа ат на за ед ни ци кои не се мно зин ско 
на се ле ние во Ма ке до ни ја, ќе се при ме ну ва прин ци пот 
на по зи тив на ди скри ми на ци ја сè до де ка упи сот пра вич-
но не го одра зи со ста вот на на се ле ни е то во Ма ке до ни ја. 

СТА ТУ СОТ НА ОБРА ЗО ВА НИЕ НА 
ПРИ ПАД НИ ЦИ ТЕ НА НЕМ НО ЗИН-
СКИ ТЕ ЗА ЕД НИ ЦИ ВО РЕ ПУБ ЛИ КА 
МА КЕ ДО НИ ЈА
Сог лас но си те овие до ку мен ти кои се во на со ка на под-
др шка и раз вој на ус ло ви те и мож но сти те за обра зо ва-
ние на при пад ни ци те на за ед ни ци те во Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја, де нес по до не су ва ње то на Охрид ски от рам ко-
вен до го вор, со стој ба та е след на.
Во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја на ста ва та во вос пит но-обра-
зов ни от си стем се од ви ва на не кол ку ја зи ци. Ре дов на та 
на ста ва во ос нов но то и сред но то обра зо ва ние се из ве-
ду ва на ма ке дон ски, на ал бан ски, на тур ски и на срп ски 
на ста вен ја зик. Дру ги те за ед ни ци, ка ко што се бош њач-
ка та, вла шка та и ром ска та за ед ни ца, ре дов на та на ста ва 
во вос пит но-обра зов ни от си стем ја сле дат на ма ке дон-
ски или на не кои од дру ги те ја зи ци. Овие за ед ни ци сво-
јот мај чин ја зик и кул ту ра ги изу чу ва ат пре ку из бо рен 
пред мет Ја зик и кул ту ра на Вла си те, на Бош ња ци те и на 
Ро ми те кој за поч ну ва да се из ве ду ва на из бор на ро ди те-
ли те на уче ни ци те од тре то, па сè до кра јот на комп ле ти-
ра ње то на ос нов но то обра зо ва ние.
На те ри то ри ја та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја има вкуп но 
341 ос нов ни учи ли шта. Во нив на ста ва та се ре а ли зи ра 
на че ти ри на став ни ја зи ци, на ма ке дон ски, на ал бан ски, 
на срп ски и на тур ски ја зик. Од вкуп но 341 ос нов но учи-
ли ште, во 241 (70,6 %) се ор га ни зи ра на ста ва на еден на-
ста вен ја зик, од кои во 185 (77 %) на ма ке дон ски на ста вен 
ја зик, во 55 (22,8 %) на ал бан ски на ста вен ја зик и во 1 (0,4 
%) на тур ски на ста вен ја зик.
Од вкуп ни от број учи ли шта (341), во 85 (25 %) на ста ва та 
се из ве ду ва на два на став ни ја зи ци, од кои во 59 (69 %) 
на ста ва та се из ве ду ва на ма ке дон ски и на ал бан ски на-
ста вен ја зик, во 20 (23,5 %) на ма ке дон ски и на тур ски 
83 Прирачник за спречување и заштита од дискриминација во 
воспитно-образовниот систем во Република Македонија, Министер-
ство за образование и наука, мај 2010 година.

на ста вен ја зик и во 3 (3,5 %) учи ли шта на ма ке дон ски и 
на срп ски на ста вен ја зик.
На ста ва на три ја зи ци из ве ду ва ат вкуп но 15 (4,4 %) учи-
ли шта. Од нив, 13 (86,6 %) на ста ва та ја из ве ду ва ат на 
ма ке дон ски, на ал бан ски и на тур ски на ста вен ја зик и 
2 (13,3 %) на ма ке дон ски, на ал бан ски и на срп ски на ста-
вен ја зик84.
За сред но то обра зо ва ние на те ри то ри ја та на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја има вкуп но 99 др жав ни сред ни учи ли шта. 
Во нив на ста ва та се ре а ли зи ра на че ти ри на став ни ја зи-
ци, на ма ке дон ски, на ал бан ски, на срп ски и на тур ски 
на ста вен ја зик.
Од вкуп но 99 учи ли шта, 56 на ста ва та ја из ве ду ва ат на 1 
на ста вен ја зик, од кои во 52 на ста ва та се из ве ду ва на ма-
ке дон ски ја зик и во 4 на на ста вен ал бан ски ја зик.
На два на став ни ја зи ци, на ста ва се из ве ду ва во вкуп но 
34 учи ли шта, од кои во 29 на ста ва та се из ве ду ва на ма-
ке дон ски и на ал бан ски ја зик, во 4 на ма ке дон ски и на 
тур ски ја зик и во 1 учи ли ште на ста ва та се одр жу ва на 
ма ке дон ски и на срп ски на ста вен ја зик.
Вкуп ни от број на учи ли шта кои на ста ва та ја из ве ду ва ат 
на 3 на став ни ја зи ци из не су ва 9 и во си те 9 учи ли шта 
на ста ва та се из ве ду ва на ма ке дон ски, на ал бан ски и на 
тур ски на ста вен ја зик.
Во ви со ко то обра зо ва ние има вкуп но 5 др жав ни уни-
вер зи те ти. На уни вер зи те ти те ‘„Св. Ки рил и Ме то диј“ 
– Скоп је, „Св. Кли мент Охрид ски“ – Би то ла и на „Го це 
Дел чев“ во Штип сту ди и те се ор га ни зи ра ни на ма ке-
дон ски ја зик. На Др жав ни от уни вер зи тет во Те то во сту-
ди и те се ор га ни зи ра ни на ал бан ски ја зик и по ба ра ње 
на сту ден ти те се ор га ни зи ра и ин ди ви ду ал на на ста ва 
на ма ке дон ски на ста вен ја зик. До де ка пак на Уни вер-
зи те тот за ин фор ма тич ки на у ки и тех но ло гии „Св. Апо-
стол Пав ле’“ – Охрид на ста ва та се из ве ду ва на анг ли ски 
ја зик.
Ал бан ска ет нич ка за ед ни ца
При пад ни ци те на ал бан ска та ет нич ка за ед ни ца ос нов-
но то, сред но то и ви со ко то обра зо ва ние го стек ну ва ат 
на сво јот мај чин ја зик. Сог лас но по да то ци те на Ми ни-
стерс тво то за обра зо ва ние и на у ка/ Упра ва та за раз вој и 
уна пре ду ва ње на обра зо ва ни е то на ја зи ци те на при пад-
ни ци те на за ед ни ци те за учеб на та 2010/11 го ди на, вкуп-
ни от број уче ни ци Ал бан ци во ос нов но то обра зо ва ние 
из не су ва 67.289 уче ни ци од кои 66.363 сле дат на ста ва на 
ал бан ски мај чин ја зик. 
Во сред но то обра зо ва ние од вкуп ни от број уче ни ци Ал-
бан ци 25.585, на ста ва та на свој мај чин ал бан ски ја зик ја 
сле дат вкуп но 23.915 уче ни ци.
Во од нос на на став ни от ка дар од вкуп но 14.189 на став-
ни ци во ос нов но то обра зо ва ние, 4.519 се при пад ни ци на 
оваа за ед ни ца. Оваа број ка на на став ни ци ал бан ци во 
сред но то обра зо ва ние из не су ва 1.331.
Со до не су ва ње на За ко нот за ос но ва ње Др жа вен уни-
вер зи тет во Те то во (Служ бен вес ник на Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја бр. 8 од 23 фе вру а ри 2004 го ди на), ос но ван е 
Др жав ни от уни вер зи тет во Те то во (ДУТ). На по че то кот 
во рам ки те на овој уни вер зи тет има ше 485 фа кул те ти и 
ед на ви со ка струч на шко ла а со из ме ни те и до пол ну ва-
ња та на За ко нот за ос но ва ње на ДУТ (“Служ бен вес ник 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја” бр. 81 од 7 ју ли 2008 го ди на), 
бро јот на фа кул те ти е зго ле мен за 886 но ви.

84 Состојби во основното образование на децата на припадниците на 
заедниците во Република Македонија, Министерство за образование 
и наука, јуни 2010 година.
85 Природно-математички факултет; Факултет за хуманистички на-
уки и уметности; Економски факултет; Правен факултет; Центар за 
политехнички студии, како висока стручна школа.
86 Факултет за медицински науки; Филозофски факултет; Фа-
култет за уметности; Филолошки факултет; Факултет за бизнис 
администрација со седиште во Куманово; Факултет за физичка кул-
тура; Факултет за прехранбена технологија и храна; Факултет за при-
менети науки.
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Бош њач ка ет нич ка за ед ни ца
Бош ња ци те ка ко ет нич ка за ед ни ца на овие про сто ри се 
за ста пе ни со 0,84 % или 17.018 жи те ли. Ос нов но то, сред-
но то и ви со ко то обра зо ва ние го стек ну ва ат на ма ке дон-
ски ја зик, а од 2009 го ди на и на бо сан ски ја зик во две 
ос нов ни учи лип шта. 
Уче ни ци те при пад ни ци на бош њач ка та за ед ни ца во не-
кол ку учи ли шта сле дат и из бо рен пред мет Ја зик и кул-
ту ра на Бош ња ци те. Ја зик и кул ту ра на Бош ња ци те се 
изу чу ва во ОУ „Али ја Ав до виќ“ - Скоп је, „Мир че  Ацев“, 
Пе ре То шев“ и „Ли ри ја“- с. Дол не ни.
Во учеб на та 2010/11 го ди на Ми ни стерс тво то за обра зо-
ва ние и на у ка пре ку Упра ва та за раз вој и уна пре ду ва ње 
на обра зо ва ни е то на ја зи ци те на при пад ни ци те на за-
ед ни ци те и Би ро то за раз вој на обра зо ва ни е то одо бри 
из ве ду ва ње на екс пе ри мен тал на на ста ва на бо сан ски 
ја зик во две ос нов ни учи ли шта (ОУ „Рај ко Жин зи фов“ 
во Дол но Ори за ри, Ве лес и ОУ „Ди ту ри ја“ во с. Са рај, 
Скоп је). 
Вла шка ет нич ка за ед ни ца
Вла шка та за ед ни ца брои 9.695 или 0,48 % од на се ле ни-
е то во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. При пад ни ци те на вла-
шка та за ед ни ца сво е то обра зо ва ние го стек ну ва ат на 
ма ке дон ски на ста вен ја зик. За се га вла шка та за ед ни ца 
пра во то на изу чу ва ње на вла шки от ја зик ка ко из бо рен 
пред мет Ја зик и кул ту ра на Вла си те, и тоа во след ни те 
оп шти ни и учи ли шта:
- Би то ла  -  ОУ  „Ел пи да Ка ра ман ди“, ОУ „Го це Дел-

чев“, ОУ „Стив На у мов“ и ОУ „Ко ле Нех те нин“;
- Кру ше во – ОУ „Ни ко ла Ка рев“;
- Скоп је – ОУ „Куз ман Јо си фов ски Пи ту“ и ОУ „Кру-

ме Ке пе ски“;
- Штип – ОУ „То шо Ар сов“, ОУ „Го це Дел чев“, ОУ 

„Ди ми тар Вла хов“ и ОУ „Ван чо Пр ке“.
- Вла шки от ја зик ка ко из бо рен пред мет се изу чу ва 

на Пе да го шки от фа кул тет во Штип од учеб на та 
2004/05 го ди на.

Ром ска ет нич ка за ед ни ца
Ром ска та ет нич ка за ед ни ца брои 5.3879 или 2,66 % од 
вкуп но то на се ле ние во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Оваа 
за ед ни ца и во ос нов но то и во сред но то обра зо ва ние 
на ста ва та ја сле ди на ма ке дон ски и на дру ги на став ни 
ја зи ци. Ро ми те, во из ми на ти от пер и од сво јот ја зик го 
изу чу ваа фа кул та тив но, а од учеб на та 2008/9  ка ко из-
бо рен пред мет, од нос но Ја зик и кул ту ра на Ро ми те, и 
тоа од тре то од де ле ние со по 1 час не де лен фонд и до IX 
од де ле ние со по 2 ча са не де лен фонд. Из бор ни от пред-
мет Ја зик и кул ту ра на Ро ми те се из ве ду ва во след ни ве 
учи ли шта:
- Скоп је - ОУ „Бра ќа Ра миз и Ха мид“ и ОУ „26-ти Ју-

ли“;
- Те то во - ОУ „Го це Дел чев“;
- Ки че во - ОУ „Сан де  Ште ри јо ски“;
- Штип - ОУ „Ди ми тар  Вла хов“ и ОУ „Го це Дел чев“;
- Дел че во – ОУ „Ван чо Пр ке“.
Од ака дем ска та 2010/11 го ди на за прв пат ром ски от ја-
зик и кул ту ра е во ве ден ка ко из бо рен пред мет на Фи ло-
ло шки от фа кул тет во Скоп је.
Срп ска ет нич ка за ед ни ца
Срп ска та за ед ни ца во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е за ста пе-
на со 1,78 % или во 35.939 жи те ли. 
Уче ни ци те од срп ска та за ед ни ца се оп фа те ни со ре дов-
на на ста ва на сво јот мај чин ја зик во по ве ќе ос нов ни 
учи ли шта. 

Што се од не су ва до сред но то обра зо ва ние, Ср би те на-
ста ва та пре теж но ја сле дат на ма ке дон ски ја зик, но има 
две па ра лел ки во ДСУ „Го це Дел чев“ во Скоп је ка де на-
ста ва та ја сле дат на срп ски ја зик. Во рам ки те на ви со ко-
то обра зо ва ние, Ср би те има ат и ка те дра за срп ски ја зик 
на Фи ло ло шки от фа кул тет во Скоп је.
Тур ска ет нич ка за ед ни ца
Спо ред по пи сот од 2002 го ди на, ка ко при пад ни ци на 
тур ска та ет нич ка за ед ни ца се из јас ни ле 77.959, од нос но 
3,85 % од вкуп но то на се ле ние на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 
Дел од уче ни ци те  при пад ни ци на тур ска та за ед ни ца 
на ста ва та и во ос нов но и во сред но ја сле дат на тур ски 
на ста вен ја зик.
На ста ва та  на тур ски ја зик  се из ве ду ва во 15 оп шти ни, 
и тоа во: Би то ла, Ва лан до во, Ге вге ли ја, Го сти вар, Де-
бар, Не го ти но, Охрид, При леп, Ра до виш, Ре сен, Скоп је, 
Стру га, Стру ми ца, Те то во и Штип.
Нај го ле ма за ста пе ност на уче ни ци кои ја сле дат на ста-
ва та на тур ски на ста вен ја зик има во оп шти на та Го сти-
вар, а нај ма ла е во Не го тинo.
Ја зи кот на тур ска та ет нич ка за ед ни ца се изу чу ва и на 
ви со ко обра зов ни те ин сти ту ции при Уни вер зи те тот 
„Св. Ки рил и Ме то диј“ на Фи ло ло шки от фа кул тет и на 
Пе да го шки от фа кул тет  во Скоп је.
Во од нос на бро јот на уче ни ци по ет нич ка при пад ност, 
сле ду ва ат по да то ци во та бе ли те по до лу.

Та бе ла 1. Со стој би во вр ска со уче ни ци те, вку пен број 
на уче ни ци и број на уче ни ци кои сле дат на ста ва по 
из бор ни от пред мет Ја зик и кул ту ра 

Ет нич ка при пад ност Бош ња ци Вла си Ро ми
Вк. бр. уче ни ци 2.014 307 10.551
Вк. бр. на уче ни ци кои 
сле дат на ста ва по из бор-
ни от пред мет: Ја зик и 
кул ту ра

377 716 2.191

% 18,71 / 20,76

Та бе ла 2. Со стој би во вр ска со уче ни ци те, вку пен 
број на уче ни ци и број на уче ни ци кои сле дат на ста ва 
на сво јот мај чин ја зик

Ет нич ка при пад ност Ср би Тур ци
Вк. бр. уче ни ци 1.771 9.047
Вк. бр. на уче ни ци кои сле дат 
на ста ва по из бор ни от пред мет: 
Ја зик и кул ту ра

274 3.990

% 15,47 36,4787

Од по да то ци те во та бе ли те мо же да се за бе ле жи де ка 
по стои ни зок/мал про цент уче ни ци при пад ни ци на за-
ед ни ци те кои сле дат ре дов на или из бор на на ста ва на 
сво јот мај чин ја зик. По ра ди ова се по ја ву ва по тре ба од 
дос лед на при ме на на по стап ка та за ин фор ми ра ње на 
ро ди те ли те за ре дов на и из бор на на ста ва на ја зи кот на 
за ед ни ци те од стра на на учи ли шта та.  
Што се од не су ва пак до со стој ба та со на став ни от ка дар, 
имај ќи ја пред вид нив на та ет нич ка при пад ност, си ту а-
ци ја та е след на:

87 Состојби во основното образование на децата на припадниците на 
заедниците во Република Македонија, Министерство за образование 
и наука, јуни 2010 година.
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Та бе ла 3. Со стој би во вр ска со на став ни от ка дар, вку пен број на на став ни ци и број на на став ни ци при пад ни-
ци на за ед ни ци те
Ет нич ка при пад ност Бош ња ци Вла си Ро ми Ср би Тур ци
% на за ед ни ца та од вк. % на на се ле ние во РМ 0,84% 0,47% 2,66% 1,77% 3,85%
Вк. бр. на на став ни ци во ос нов но то обра зо ва ние 14.189
Вк. бр. на на став ни ци при пад ни ци на за ед ни ци те 50 - 24 - 366
% на на став ни ци при пад ни ци на за ед ни ци те вклу че ни во вос пит но-обра-
зов ни от си стем

0,35% 0,16% 2,57%

Од та бе ла та мо же да се за бе ле жи де ка по стои мно гу ни-
зок про цент на на став ни ци при пад ни ци на за ед ни ци те 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја кои се вклу че ни во ре дов ни от 
вос пит но обра зо вен про цес имај ќи ја пред вид про цен-
ту ал на та за ста пе ност на овие за ед ни ци во вкуп но то на-
се ле ни во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и вкуп ни от број на на-
став ни ци кои се вклу че ни во ре дов на та на ста ва.
Во од нос на учеб ни ци те, од учеб на та го ди на 2008/09 
по сто е ше се ри о зен проб лем око лу по кри е но ста на си те 
пред ме ти со учеб ни ци на ја зи кот на за ед ни ци те. Оваа 
учеб на го ди на  (2010/2011 го ди на) Ми ни стерс тво то за 
обра зо ва ние и на у ка сог лас но про е ктот на Вла да та на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја за бесп лат ни учеб ни ци, обез бе-
ди учеб ни ци за си те пред ме ти во ос нов но то обра зо ва-
ние на тур ски на ста вен ја зик и за дел од гим на зи ски те 
пред ме ти во сред но то обра зо ва ние. Исто та ка обез бе де-
ни се и учеб ни ци те не оп ход ни за пред ме ти те на срп ски 
на ста вен ја зик. Во од нос на из бор ни от пред мет Ја зик 
и кул ту ра на Вла си те, на Бош ња ци те и на Ро ми те, за 
прв пат оваа учеб на го ди на 2010/11 Ми ни стерс тво то за 
обра зо ва ние и на у ка одо бри ра ко пи си за учеб ни ци за 
тре то, че твр то и пет то од де ле ние за из бор ни от пред мет 
Ја зик и кул ту ра на Вла си те и на Ро ми те, за Бош ња ци-
те сè уште не се обез бе де ни по ра ди сла би от ин те рес на 
авто ри те за до ста ву ва ње на свои ра ко пи си за учеб ни ци. 
Си те овие учеб ни ци кои оваа го ди на се обез бе де ни се 
ко ри стат во из ве ду ва ње то на на ста ва та по овие пред ме-
ти88.

Афир ма тив ни мер ки
За ед нич ко за си те за ед ни ци се кво ти те за упис на сту-
ден ти при пад ни ци на за ед ни ци те во ви со ко обра-
зов ни те ин сти ту ции. Оваа пра кса функ ци о ни ра ка ко 
афир ма тив на мер ка за олес нет при стап на сту ден ти те 
при пад ни ци на за ед ни ци те во ви со ко обра зов ни те ин-
сти ту ции. 

Со Од лу ка та на Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
(Служ бен вес ник бр. 51 од 14 април 2010 го ди на), опре-
де ле ни се до пол ни тел ни кво ти за за пи шу ва ње на сту-
ден ти при пад ни ци на за ед ни ци те кои не се мно зинс тво 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во пр ва го ди на на јав ни те ви-
со ко о бра зов ни уста но ви.
Сог лас но таа од лу ка за обез бе ду ва ње пра вич на и со од-
вет на за ста пе ност на сту ден ти те при пад ни ци на за ед-
ни ци те кои не се мно зинс тво во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 
пред ви де но е ви со ко о бра зов ни те уста но ви во со став на 
Уни вер зи те тот „Св. Ки рил и Ме то диј“ – Скоп је, Уни вер-
зи те тот „Св. Кли мент Охрид ски“ – Би то ла, Уни вер зи те-
тот „Го це Дел чев“ Штип и Др жав ни от уни вер зи тет во 
Те то во во учеб на та 2010/2011 го ди на до пол ни тел но да 
се за пи шат сту ден ти те при пад ни ци на овие за ед ни ци, 
чиј број не е по ви сок од 10 % од вкуп ни от број сту ден ти 
кои се за пи шу ва ат во пр ва го ди на на ни во на фа кул тет. 
При тоа, во рам ки те на овој про цент, со од вет но да би дат 
за ста пе ни при пад ни ци те на си те за ед ни ци до про цен-
тот со кој со од вет на та за ед ни ца е за ста пе на во вкуп но то 
на се ле ние на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.
На ви со ко о бра зов ни те уста но ви во со став на Уни вер-
зи те тот „Св. Ки рил и Ме то диј“ – Скоп је, Уни вер зи те тот 
„Св. Кли мент Охрид ски“ – Би то ла и Уни вер зи те тот „Го-
це Дел чев“ Штип ка де по сто јат сту ди ски про гра ми кои 
се за ста пе ни на Др жав ни от уни вер зи тет во Те то во, при-
пад ни ци те на ал бан ска та за ед ни ца ќе се за пи шу ва ат са-
мо во ре дов ни те кво ти.
Про цен тот на сту ден ти те при пад ни ци на овие за ед ни-
ци за ед но во др жав на та и во до пол ни тел на та кво та, тре-
ба да би де до про цен тот на за ста пе но ста на со од вет на та 
за ед ни ца во вкуп но то на се ле ние на Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја.
Во од нос на бро јот на сту ден ти по ет нич ка при пад ност, 
сле ду ва по до лу та бе ла.89

Та бе ла 4. За пи ша ни сту ден ти по на ци о нал на при пад ност за ака дем ска та 2010/2011 г. во јав ни те ви со ко о бра-
зов ни уста но ви
Уни вер зи тет Мак. Алб. Тур. Ср би Вла си Ро ми Бош. Дру ги Вк.
УКИМ - Скоп је 6.296 635 223 149 50 51 74 101 7.579
УКЛО – Би то ла 2.666 47 50 26 31 10 8 12 2.850
ДУТ - Те то во 257 3.442 103 2 1 13 5 0 3.823
УГД - Штип 2.656 11 41 41 45 24 5 11 2.834
УИТ - Охрид 70 8 2 0 0 1 0 0 81
Вкуп но 11.954 4143 419 218 127 99 92 124 17.167

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
Нор ма тив ни из ме ни за га ран ци ја на обра зо ва ние 
на мај чин ја зик
По до не су ва ње то на Охрид ски от рам ко вен до го вор, на-
пра ве ни се зна чи тел ни за кон ски и под за кон ски из ме ни 
88 Министерство за образование и наука, Управа за развој и 
унапредување на образованието на јазикот на припадниците на заед-
ниците.
89 Министерство за образование и наука/ Сектор за високо образо-
вание

кои го га ран ти ра ат пра во то на обра зо ва ние на мај чин 
ја зик за си те при пад ни ци на за ед ни ци те кои жи ве ат во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и изу чу ва ње на нив на та кул ту ра, 
тра ди ци ја и дру ги вред но сти, спо де лу вај ќи ги со мно-
зинс тво то.
Зна чи те лен на пре док во зго ле му ва ње то на до-
стап но ста на обра зо ва ни е то
Мо же ме да кон ста ти ра ме де ка во зем ја ва има зна чи те-
лен на пре док во зго ле му ва ње то на до стап но ста на обра-
зо ва ни е то, и тоа на си те ни воа за де ца та од раз лич ни те 
ет нич ки за ед ни ци.
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Од тој ас пект мо же да се зак лу чи де ка Вла да та на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја пре ку над леж ни те ин сти ту ции во 
де лот на обра зо ва ни е то, по до не су ва ње то на Охрид ски-
от рам ко вен до го вор, има на пра ве но зна чи тел ни че ко ри 
кон по до бру ва ње на ге не рал на та со стој ба во вос пит но-
обра зов ни от си стем, по себ но во де лот на по до бру ва ње 
на се вкуп ни те ус ло ви за обра зо ва ние на при пад ни ци те 
на за ед ни ци те, по чи ту вај ќи го нив ни от ја зи чен и кул ту-
рен иден ти тет.
До не се ни стра те шки до ку мен ти за уна пре ду ва-
ње на мул ти кул ту ра та
Исто та ка до не се ни се стра те шки до ку мен ти, На ци-
о нал на та стра те ги ја за раз вој на обра зо ва ни е то на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја 2005–2015 го ди на, Кон цеп ци ја та 
за де ве тго диш но ос нов но вос пи та ние и обра зо ва ние 
и Стра те ги ја та за ин те гри ран вос пит но-обра зо вен си-
стам, на со че ни кон раз вој и уна пре ду ва ње на мул ти кул-
ту ра лиз мот во вос пит но-обра зов ни от си стем пре ку се-
ри ја на став ни и вон на став ни актив но сти.
Не до ста су ва ат ка па ци те ти и про мо ци ја
Се пак, и по крај си те за лож би и ре фор ми, има не до во лен 
број учи ли шта, ка ко број и ква ли тет на на ста вен ка дар, 
не до вол но ли те ра ту ра и мож но ста за обра зо ва ние на 
мај чин ја зик не е до вол но афир ми ра на ме ѓу гра ѓа ни те.
По стои по тре ба од по ве ќе учи ли шта, од зго ле му ва ње 
на на став ни от ка дар со при пад ни ци на за ед ни ци те, од 
обу ки за струч но усо вр шу ва ње на на став ни ци те кои ја 
ре а ли зи ра ат ре дов на та и из бор на та на ста ва за при пад-
ни ци те на за ед ни ци те, од збо га ту ва ње на по сто еч ка та 
ли те ра ту ра, ка ко и од по го ле ма ин фор ми ра ност на ро-
ди те ли те за мож но сти те за обра зо ва ние на нив ни те де-
ца на сво јот ма чин ја зик, изу чу вај ќи ја и сво ја та кул ту ра 
и тра ди ци о нал ни вред но сти
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РЕЗИМЕ 
Еден од ос нов ни те прин ци пи на Охрид ски от рам ко вен до го вор (ОРД) се од не су ва на обра зо ва ни е то и прет ста ву ва ини ци јал на 
ка пис ла за под го то вка на оваа сту ди ја. Сту ди ја та е на со че на пред сè на из ве ду ва ње на ста ва на мај чи ни те ја зи ци  во ви со ко то  
обра зо ва ние. Иа ко на ста ва та на мај чин ја зик не е за дол жи тел на за при ват ни те ви со ко о бра зов ни ин сти ту ции, Уни вер зи те тот 
ФОН пред пет го ди ни во ве де па ра лел ни и ко о пе ра тив ни сту дии на ма ке дон ски и на ал бан ски ја зик. Та ка, во рам ки те на сту ди-
ја та се ана ли зи ра ат ака дем ски те про гра ми на че ти ри те фа кул те ти на ФОН, на кои се из ве ду ва дво ја зич на на ста ва: Фа кул тет 
за по ли тич ки на у ки, дип ло ма ти ја и но ви нарс тво, Фа кул тет за прав ни на у ки, Фа кул тет за де те кти ви и без бед ност и Фа кул тет за 
еко ном ски на у ки. 
Сту ди ја та по ка жу ва де ка па ра лел ни те и ко о пе ра тив ни сту дии ну дат број ни мож но сти за по зи тив но вли ја ние на ме ѓу ет нич ки те 
од но си. Со дру ги збо ро ви, ко о пе ра тив ни те и па ра лел ни те сту дии во ви со ко то обра зо ва ние овоз мо жу ва ат по ли тич ко, обра зов но 
и оп штес тве но збли жу ва ње ме ѓу две те нај го ле ми за ед ни ци во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и се до бра ос но ва за уна пре ду ва ње на со-
жи во тот во Ма ке до ни ја. Се ја ву ва не до ста ток во од нос на ли те ра ту ра та и на став ни от ка дар, та ка што е по треб но да се по до бри 
до стап но ста до со од вет на струч на ли те ра ту ра на ал бан ски ја зик, ка ко и струч но до у со вр шу ва ње на на ста вен ка дар. Ко рис но е 
при ме рот на ФОН, да го сле дат и дру ги те уни вер зи те ти.

PëRMBLEDhJE
Një nga parimet kryesore të Marrëveshjes kornizë të Ohrit 
(MKO) ka të bëjë me arsimimin dhe paraqet kapisë fillimtar për 
përgatitjen e këtij studimi. Studimi është drejtuar para së gjithash 
në realizimin e mësimit në gjuhët amtare në arsimimin e lartë. 
Edhe pse mësimi në gjuhën amtare nuk është i obligueshëm për 
institucionet private të larta arsimore, Universiteti FON para 
pesë viteve vendosi studime paralele dhe kooperative në gjuhën 
maqedonase dhe shqipe. Kështu, në kuadër të studimit analizohen 
programet akademike të katër fakulteteve në FON, ku realizohet 
mësimi në dy gjuhë: Fakulteti për shkenca politike, diplomaci dhe 
gazetari, Fakulteti për shkencat juridike, Fakulteti për detektivë 
dhe siguri dhe Fakulteti i shkencave ekonomike.
Studimi flet se studimet paralele dhe kooperative ofrojnë mundësi 
të shumta për ndikim pozitiv në marrëdhëniet ndëretnike. Me fjalë 
të tjera, studimet kooperative dhe paralele në arsimimin e lartë 
mundësojnë afrim politik, arsimor dhe shoqëror mes dy bashkësive 
më të larta në Republikën e Maqedonisë dhe janë bazë e mirë për 
avancimin e bashkëjetesës në Maqedoni. Paraqitet mungesë në 
raport me literaturën dhe kuadrin arsimor, kështu që nevojitet 
të përmirësohet qasja deri te literatura adekuate profesionale në 
gjuhën shqipe,   si dhe përsosja profesionale e kuadrit mësimor. 
Është e dobishme që shembullin e FON, ta ndjekin edhe 
universitetet tjera.

SUMMARy
One of the ba sic prin cip les of the Ohrid Fra me work Agre e ment 
(OFA) con cerns edu ca ti on and it is the trig ger for the pre pa ra ti on 
of this study. The study is di rec ted first of all to te ac hing in mot her 
ton gu es in the high edu ca ti on. Alt ho ugh the te ac hing in mot her 
ton gue is not ob li ga tory for the pri va te hig her edu ca ti on in sti tu-
ti ons, FON Uni ver sity in tro du ced pa ral lel and co o pe ra ti ve stu di es 
in Ma ce do ni an and Al ba ni an lan gu a ges fi ve ye ars ago. This ca se 
study analy ses the aca de mic pro gram mes of the fo ur fa cul ti es of 
FON, which te ach in both lan gu a ges: Fa culty of Po li ti cal Sci en ces, 
Dip lo macy and Jo ur na lism, Fa culty of Law, Fa culty for De tec ti ves 
and Se cu rity and Fa culty of Eco nomy.
The study shows that the pa ral lel and co o pe ra ti ve stu di es of fer nu-
me ro us pos si bi li ti es for po si ti ve im pact on the in ter-eth nic re la-
ti ons. In ot her words, the co o pe ra ti ve and pa ral lel stu di es in the 
high edu ca ti on pro vi de po li ti cal, edu ca ti o nal and so ci al clo se ness 
of the two big gest com mu ni ti es in the Re pub lic of Ma ce do nia and 
area go od ba sis for im pro ving the co ha bi ta ti on in Ma ce do nia. The-
re is lack of li te ra tu re and te ac hers, and it is ne ces sary to im pro ve 
the ava i la bi lity of ex pert li te ra tu re in Al ba ni an, as well as to ha ve 
pro fes si o nal tra i ning of te ac hers. It is use ful that ot her uni ver si ti es 
al so fol low the examp le of FON.

ВОВЕД
Истра жу ва ње то се од не су ва на спро ве ду ва ње то на 
Охрид ски от рам ко вен до го вор (ОРД), ана ли зи ра но во 
на со ка на еден сег мент од ОРД кој се од не су ва на ви-
со ко то обра зо ва ние, по точ но на мож но ста за на ста ва 
на мај чин ја зик на ал бан ска та ет нич ка за ед ни ца во Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја. Сту ди ја та на слу чај се од не су ва на 
уни фи ци ра ни те стан дар ди за ака дем ски те про гра ми.
Ка ко ви со ко о бра зов на ин сти ту ци ја ФОН за поч на со ра-
бо та во 2003 го ди на, ка ко Фа кул тет за оп штес тве ни на у-
ки – ФОН, за да пре рас не от то гаш во Уни вер зи тет ФОН 
во чии рам ки функ ци о ни ра ат осум фа кул те ти. Уни вер-
зи те тот ФОН има пра во да ор га ни зи ра на ста ва на до-
дип лом ски сту дии од след ни ве об ла сти: еко ном ски на-
у ки, прав ни на у ки, дип ло ма ти ја и ме ѓу на род ни од но си, 
кри ми на ли стич ки и без бед нос ни на у ки, ин фор ма тич ки 
и ко му ни ка ци ски тех но ло гии, фи ло ло шки на у ки (анг-
ли ски ја зик, од нос но стран ски ја зи ци и биз нис), ка ко и 
спорт и спорт ски ме наџ мент. 
Сле деј ќи ги по тре би те и ба ра ња та од па за рот, Уни вер зи-
те тот ФОН ка ко прв при ва тен Уни вер зи тет во 2005/2006 

го ди на отво ри сту дии на ал бан ски ја зик на Фа кул те тот 
за еко ном ски на у ки, од нос но па ра лел ни и ко о пе ра тив-
ни сту дии на ал бан ски и на ма ке дон ски на ста вен ја зик. 
Отка ко се по твр ди де ка по стои ин те рес и по тре ба на 
па за рот за ва кви от тип на сту дии, од 2006/2007 учеб на 
го ди на па ра лел ни те и ко о пе ра тив ни сту дии беа во ве де-
ни и на дру ги три фа кул те ти, од нос но на Фа кул те тот за 
по ли тич ки на у ки,  дип ло ма ти ја и но ви нарс тво, на Фа-
кул те тот за прав ни на у ки и Фа кул те тот за де те кти ви и 
без бед ност.  Уни вер зи те тот ФОН ор га ни зи ра на ста ва 
на ма ке дон ски и на ал бан ски ја зик од учеб на та го ди на 
2006/2007 во сво и те од де ле ни ја во Скоп је и во Стру га, а 
од учеб на та 2009/2010 и во Го сти вар. 
Во рам ки те на сту ди ја та се ана ли зи ра ат ака дем ски те 
про гра ми на че ти ри те фа кул те ти на ФОН, на кои се из-
ве ду ва дво ја зич на на ста ва, т.е. на Фа кул те тот за по ли-
тич ки на у ки, дип ло ма ти ја и но ви нарс тво, на Фа кул те тот 
за прав ни на у ки, на Фа кул те тот за де те кти ви и без бед-
ност и на Фа кул те тот за еко ном ски на у ки. 
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Сту ди ја та на слу чај оп фа ќа де тал на ана ли за, опис, об-
јас ну ва ње и про це на на искус тво то на Уни вер зи те тот 
ФОН во из ве ду ва ње то на па ра лел на та, ко о пе ра тив на 
на ста ва на ма ке дон ски и на ал бан ски ја зик, а од ас пект 
на це ли те по ста ве ни со ОРД, ка ко и про це на та на оп-
штес тве ни те, пе да го шки те и ква ли та тив ни те ефе кти од 
овој вид сту дии, по след ни от ре дос лед: 1. Во ве ду ва ње 
и ре а ли зи ра ње на на ста ва та на ал бан ски ја зик на Уни-
вер зи те тот ФОН; 2. Ана ли за на ака дем ски те про гра ми, 
опис на пред ме ти и нив на ре а ли за ци ја во сту ди ски те 
го ди ни (екви ва лен ци ја на на ста ва та на ма ке дон ски и на 
ал бан ски ја зик); 3. На чин на из ве ду ва ње на на ста ва та на 
ма ке дон ски и на ал бан ски ја зик; 4. Спе ци фи ки, на чин и 
ди на ми ка на из ве ду ва ње веж би на на ста ва та на ма ке-
дон ски и на ал бан ски ја зик; 5. Оце ну ва ње; 6. Про од ност 
на сту ден ти те; 7. Ева лу а ци ја на ква ли те тот на на ста ва та 
на па ра лел ни те и ко о пе ра тив ни сту дии, но и разг ле ду-
ва ње вон на став ни пра ша ња, ка ко што е кул ту рен и со-
ци ја лен жи вот на сту ден ти те.
Во деј ќи се од ос нов ни те прин ци пи од ОРД, ше ста та точ-
ка ко ја се од не су ва на обра зо ва ни е то, а на ед но прет ста-
ву ва и ини ци јал на ка пис ла за ана ли за и раз ра бо тка на 
оваа сту ди ја, е на со че на пред сè на из ве ду ва ње на ста ва 
на мај чи ни те ја зи ци  во ви со ко то  обра зо ва ние. Имај ќи 
пред вид де ка оваа точ ка се од не су ва на мож но ста за фи-
нан си ра ње од стра на на др жа ва та за ви со ко обра зо ва-
ние на ја зи ци те на ко и што збо ру ва ат нај мал ку 20 % од 
на се ле ни е то во Ма ке до ни ја, сту ди ја та има за цел да по-
ка же на кој на чин се ре а ли зи ра на ста ва та на ал бан ски 
ја зик на Уни вер зи те тот ФОН, ка де др жа ва та не учес-
тву ва со ди рект ни ин ве сти ции, но Уни вер зи те тот се пак 
го имп ле мен ти ра прин ци пот за ре а ли за ци ја на ви со ко 
обра зо ва ние на мај чин ја зик за ал бан ска та ет нич ка за-
ед ни ца пре ку при ват ни ин ве сти ции. 
Ос нов на хи по те за на сту ди ја та е де ка па ра лел ни те и 
ко о пе ра тив ни сту дии кои се ре а ли зи ра ат на ма ке дон-
ски и на ал бан ски ја зик во ви со ко то обра зо ва ние да-
ва ат по зи тив ни ре зул та ти за по на та мош но еду ка тив-
но усо вр шу ва ње на сту ден ти те.

Ме то до ло ги ја
Сту ди ја та на слу чај пред ви ду ва дла бин ска и си сте мат-
ска ана ли за на по го ре на ве де на та те ма ко ја се од не су ва 
на из ве ду ва ње то на ака дем ски те про гра ми на дво ја зич-
ни те па ра лел ни и ко о пе ра тив ни сту дии на Уни вер зи те-
тот ФОН. 
Сту ди ја та е изра бо те на спо ред во о би ча е на та со ци о ло-
шка ше ма:
– Раз вој и опис на оп штес тве ни от кон текст на слу ча-

јот;
– Ана ли за на нор ма тив ни те акти, од лу ки и про гра ми 

на Уни вер зи те тот;
– Из ве ду ва ње на на ста ва та – низ до ку мен ти, пла но-

ви, ка дров ска со стој ба, опре ма, ли те ра ту ра и ни вен 
при каз;

– Ана ли тич ки дел (ева лу а ци ски ма те ри јал, ан ке тен 
ма те ри јал, ре зул та ти и ефе кти).

Во ос но ва, сту ди ја та на слу чај е по се бен ме тод на оп-
штес тве ни истра жу ва ња, по себ но со ци о ло шки и по ли-
ти ко ло шки. Се ко ри сти за кон кре ти зи ра ње на ма кро-
ана ли зи те или ана ли зи те на ма кро по ја ви (ОРД е ти пи-
чен при мер) на по е ди неч ни сег мен ти, си ту а ции, про це-
си, пра ктич ни при ме ри, од кои мо же да се изв ле че зак-
лу чок – ако оп шти от мо дел функ ци о ни ра во жи во тот? 
Имај ќи го де фи ни ра но пред ме тот на истра жу ва ње то, од 
ме то до ло шка глед на точ ка оваа сту ди ја на слу чај вклу-
чу ва комп ле мен тар на при ме на на по ве ќе по себ ни ме то-
ди: 
- ана ли за на кон тек стот на за ед ни ца та;
- ста ти стич ка ана ли за и при каз на при мар ни и се кун-

дар ни по да то ци;

- ана ли за на со др жи на на по ве ќе из во ри, до ку мен ти и 
сл.;

- ан ке та и ева лу а ци ска ана ли за итн.  
Истра жу ва ње то во ос но ва е ем пи ри ско, ка ко ква ли та-
тив но та ка и кван ти та тив но.      
Овој при стап е ко ри сен за утвр ду ва ње на раз ли ки те и 
слич но сти те ка ко по ме ѓу по ја ви те што се про у чу ва ат, 
та ка и по ме ѓу од дел ни ин ди ка то ри. Упо тре бен е исто та-
ка и ме то дот на про у чу ва ње ста во ви (attitude analysis), а 
за да се илу стри ра пра кти ка та и про це на та на пра кти-
ка та пре ку ин терв јуа со ре ле вант ни от на ста вен ка дар. 
Овие ме то ди и тех ни ки беа упо тре бе ни ка ко нај ре ле-
вант ни и нај по год ни за истра жу ва ни от пред мет.    

АНАЛИЗА НА ТЕМАТА
Ако пој де ме од ор га ни за ци ја та на обра зов ни от си стем 
во Ма ке до ни ја, кон ста ти ра ме де ка тој се со стои од: пре-
ду чи лиш но, ос нов но, сред но и ви со ко обра зо ва ние, 
пост дип лом ски и до ктор ски сту дии, обра зо ва ние за во-
зрас ни и не фор мал но обра зо ва ние. Ви со ко о бра зов ни те 
уста но ви во Ма ке до ни ја се по де ле ни во по ве ќе уни вер-
зи те ти: Уни вер зи тет „Св. Ки рил и Ме то диј“ во Скоп је, 
Уни вер зи тет „Св. Кли мент Охрид ски“ во Би то ла, Уни-
вер зи тет на Ју го и сточ на Евро па во Те то во, Др жа вен 
уни вер зи тет во Те то во, Уни вер зи те тот ФОН и др. 
До кол ку на пра ви ме ана ли за на одред би те од Уста вот на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, не сом не но ќе на и де ме на об јас-
ну ва ње то на пра ва та на за ед ни ци те во член 95 од За ко-
нот за ви со ко то обра зо ва ние сог лас но кој  за ед ни ци те 
има ат пра во да ја сле дат на ста ва та на сво јот мај чин ја-
зик (За кон за ви со ко то обра зо ва ние, Служ бен вес ник на 
РМ“, бр. 49/2003).
До се гаш ни те истра жу ва ња и ана ли зи на Ми ни стерс-
тво то за обра зо ва ние и на у ка по ка жу ва ат де ка има зго-
ле му ва ње на бро јот на сту ден ти од ал бан ска та ет нич ка 
за ед ни ца во ви со ко то обра зо ва ние. Во учеб на та 1992/93 
го ди на, од вкуп но за пи ша ни 26.299 сту ден ти во Ма ке-
до ни ја, ал бан ски те сту ден ти со чи ну ва ле 2,2 % од бро јот 
на вкуп но за пи ша ни сту ден ти на си те уни вер зи те ти во 
Ма ке до ни ја. Со стој ба та во учеб на та 2004/2005 го ди на е 
по и на ква, од нос но од вкуп но 61.556 за пи ша ни сту ден ти, 
сту ден ти те од ал бан ска та ет нич ка за ед ни ца учес тву ва-
ле со 15,5 % (МОН, За пи ша ни сту ден ти за до дип лом ски 
и дип лом ски сту дии, гра ѓа ни на РМ, спо ред ет нич ка та 
при пад ност, 1992/93-2004-2005 г.).  
Мно гу чи ни те ли ја пре диз ви каа ва ква та со стој ба ме ѓу 
кои зго ле му ва ње то на бро јот на сту ден ти од ал бан ска-
та ет нич ка за ед ни ца, но и зго ле му ва ње то на бро јот на 
др жав ни и при ват ни ви со ко о бра зов ни уста но ви (Уни-
вер зи те тот на Ју го и сточ на Евро па ЈИЕ, Др жав ни от 
уни вер зи тет во Те то во, Уни вер зи те тот ФОН),  на кои на-
ста ва та се из ве ду ва и на ал бан ски ја зик. Но ви те уни вер-
зи те ти на не кој на чин го на до пол ни ја квот ни от си стем 
на др жав ни те уни вер зи те ти пред ви де ни за сту ден ти од 
ал бан ска та за ед ни ца.
Со ог лед на тоа што на дел уни вер зи те ти те има на ста ва 
на са мо еден од ја зи ци те се соз да ва ја зи чен си стем на 
обра зо ва ние, кој овоз мо жу ва обра зов на се гре га ци ја на 
ма ке дон ска та и ал бан ска та за ед ни ца и не со од вет на ко-
о пе ра тив ност и екви ва лент ност. Но, со оваа сту ди ја се 
до ка жу ва де ка со ра бо тка та, т.е. па ра лел ни те сту дии во 
ви со ко то обра зо ва ние и во при ват ни от се ктор на обра-
зо ва ни е то се пак, до ве ду ва до по зи тив ни ре зул та ти, а во 
ду хот на ОРД.
Спо ред ин терв ју и ра ни те од на став ни от ка дар на ФОН, 
сту ди и те го одра зу ва ат  мул ти ет нич ки от жи вот во Ма-
ке до ни ја и во пра кти ка да ва ат до бри ре зул та ти во со-
жи во тот и ме ѓу себ но то за поз на ва ње на сту ден ти те. Тие 
сме та ат де ка ва ква та пра кти ка тре ба да се про ши ри и на 
дру ги те др жав ни и при ват ни ви со ко о бра зов ни ин сти ту-
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ции. Од дру га стра на, спо ред ин терв ју и ра ни те, по треб-
но е да се ос мис лат и за ед нич ки вон на став ни актив но-
сти за сту ден ти те.
Ако пој де ме од не кои до се гаш ни ста ти стич ки ана ли-
зи мо же да се за бе ле жи де ка сог лас но по да то ци те од 
по пи сот на на се ле ни е то, спро ве ден во 2002 го ди на 
во Ма ке до ни ја, вкуп ни от број на на се ле ние из не су ва 
2.022.547.304, од кои ма ке дон ска та и ал бан ска та ет нич ка 
за ед ни ца со чи ну ва ат 89,4 % од вкуп но то на се ле ние. Ет-
нич ки те Ма ке дон ци со чи ну ва ат 64,2 %, до де ка ет нич ки-
те Ал бан ци те 25,2 % од на се ле ни е то во Ма ке до ни ја. На 
по ле то на обра зо ва ни е то, од вкуп но 64,2 %, ет нич ки те 
Ма ке дон ци се вклу че ни со 79,4 % во ви со ко то обра зо ва-
ние (од вкуп ни от број вклу че ни сту ден ти во на ста ва та), 
а ет нич ки те Ал бан ци со 15,5 % од вкуп ни от број вклу че-
ни сту ден ти во на ста ва та (ДЗС, 2002 го ди на, кни га 13). 
Овие по да то ци ука жу ва ат де ка во ви со ко то обра зо ва-
ние ет нич ки те Ма ке дон ци има ат по го ле ма за ста пе ност.
Чле нот 95 од За ко нот за ви со ко обра зо ва ние (Служ бен 
вес ник на РМ, бр. 49/2003) нај оп шир но го об јас ну ва пра-
во то на за ед ни ци те да ја сле дат на ста ва та на сво јот мај-
чин ја зик: „На ста ва та на ви со ко о бра зов ни те уста но ви 
во Ма ке до ни ја се из ве ду ва на ма ке дон ски ја зик. При пад
ни ци те на за ед ни ци те за ра ди изра зу ва ње, не гу ва ње и 
раз ви ва ње на сво јот иден ти тет и дру ги те осо бе но сти, 
има ат пра во на ста ва та во др жав ни те ви со ко о бра зов
ни уста но ви, по со од вет ни сту ди ски про гра ми и со др
жи ни, да ја из ве ду ва ат на ја зи кот на за ед ни ца та, раз
ли чен од ма ке дон ски от, во сог лас ност со овој за кон и 
ста ту тот на ви со ко о бра зов на та уста но ва. Фи нан си
ра ње од стра на на др жа ва та ќе се обез бе ди за ви со ко
то обра зо ва ние и на ја зи кот на кој што збо ру ва ат нај
мал ку 20 % од на се ле ни е то во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја“. 
От ту ка, сту ден ти те од ал бан ска та ет нич ка за ед ни ца во 
Ма ке до ни ја има ат мож ност да по се ту ва ат би ло кој од 
др жав ни те уни вер зи те ти во кои на ста ва та се из ве ду ва 
на ма ке дон ски ја зик, но исто та ка со овие но ви ни во За-
ко нот за ви со ко то обра зо ва ние мо жат да сту ди ра ат на 
сво јот мај чин ја зик и на Др жав ни от уни вер зи тет во Те-
то во, во кој на ста ва та се из ве ду ва на ал бан ски ја зик, но 
и на при ват ни те уни вер зи тет, ка ко Уни вер зи те тот на 
Ју го и сточ на Евро па во Те то во, во кој на ста ва та се из-
ве ду ва на ал бан ски, на ма ке дон ски и на анг ли ски ја зик. 
Од 2005-та та го ди на во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е во ве-
де на на ста ва на ал бан ски ја зик и на не кол ку фа кул те ти 
во рам ки те на Уни вер зи те тот ФОН. Ос но ва ње то на при-
ват ни те уни вер зи те ти и зго ле ме на та кон ку рент ност во 
ви со ко о бра зов ни те уста но ви соз да доа мож ност за по го-
ле ма ин те рак ци ја по ме ѓу за ед ни ци те на уни вер зи тет-
ско ни во. Спо ред ин терв ју и ра ни те, тре ба да се раз мис-
ли за суб вен ци о ни ра ње на при ват ни те ви со ко о бра зов-
ни ин сти ту ции кои спро ве ду ва ат ва ков тип на на ста ва, 
дво ја зич на и ко о пе ра тив на. 
По на та му ка ко пред мет на сту ди ја та ги зе ма ме па ра лел-
ни те сту дии на фа кул те ти на Уни вер зи те тот ФОН, на 
кои се из ве ду ва на ста ва на ал бан ски ја зик, т.е. на Фа кул-
те тот за по ли тич ки на у ки, дип ло ма ти ја и но ви нарс тво, 
на Фа кул те тот за прав ни на у ки, на Фа кул те тот за де те-
кти ви и без бед ност и на Фа кул те тот за еко ном ски на у ки.
На Уни вер зи те тот ФОН, ка ко при ват на ви со ко о бра зов-
на уста но ва, сог лас но член 95 од За ко нот за ви со ко то 
обра зо ва ние, на ста ва та (пре да ва ња и веж би) се одр жу-
ва ат на ма ке дон ски и на ал бан ски ја зик на го рес по ме на-
ти те фа кул те ти. Два на став ни пред ме та од на став ни от 
план се одр жу ва ат на ма ке дон ски ја зик за фа кул те ти те 
ка де е ор га ни зи ра на на ста ва на ал бан ски ја зик, до де ка 
на фа кул те ти те ка де на ста ва та се из ве ду ва на ма ке дон-
ски ја зик, ал бан ски от ја зик мо же да се изу чу ва ка ко не за-
дол жи те лен пред мет, што при до не су ва до на ма лу ва ње 
на сте ре о ти пи те. На ед но, до ку мен та ци ја та е на пи ша на 
на ма ке дон ски ја зик и ки рил ско пис мо и на ал бан ски 
ја зик и се по пол ну ва и да ва на два ја зи ка, на ма ке дон ски 

и на ал бан ски ја зик (дип ло ма, уве ре ние, по твр да итн.). 
Ин де ксот е на пи шан на два ја зи ка, а се по пол ну ва са мо 
на ја зи кот на сту ден тот. Ад ми ни стра ци ја та во вр ска со 
сту дент ски те пра ша ња се во ди на ја зи кот на сту ден тот, 
или на пре да ва чот кој одр жу ва на ста ва. 
Во ве ду ва ње то на ста ва на ал бан ски ја зик за поч на во 
2006-та та го ди на, иа ко кон курс за за пи шу ва ње сту ден ти 
за на ста ва на ал бан ски ја зик на го ре на ве де ни те фа кул-
те ти има ше и во 2005-та та год. Во про дол же ние со гра-
фич ки при каз ќе би дат при ка жа ни хро но ло шки ни во то 
на упис на сту ден ти на со од вет ни те фа кул те ти (па ра-
лел но) за на ста ва на ма ке дон ски и на ста ва на ал бан ски 
ја зик.
Гра фи кон 1. Број на за пи ша ни сту ден ти на фа кул те-
ти те на кои е пред ви де на на ста ва на ма ке дон ски и на 
ал бан ски ја зик во ака дем ска та 2007/2008 г.
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Гра фи кон 2. Број на за пи ша ни сту ден ти на фа кул те-
ти те на кои е пред ви де на на ста ва на ма ке дон ски и на 
ал бан ски ја зик во ака дем ска та 2008/2009 г.

Гра фи кон 3. Број на за пи ша ни сту ден ти на фа кул те-
ти те на кои е пред ви де на на ста ва на ма ке дон ски и на 
ал бан ски ја зик во ака дем ска та 2009/2010 г.
   

Вкупно 
запишани...

Македонци

Албанци

0 100 200

Факултет за правни науки 2009/2010

   

Вкупно 
запишани...

Македонци

Албанци

0 50 100

97

38

59

Факултет за политички науки 2009/2010

Вкупно 
запишани...

Македонци

Албанци

0 200 400

301

212

89

Факултет за Економски науки 2009/2010

Вкупно 
запишани...

Македонци

Албанци

3002001000

Факултет за детективи и безбедност 2008/2009

235

195

40

Вкупно 
запишани...

Македонци

Албанци

150100500

Факултет за правни науки 2008/2009

Вкупно 
запишани...

Македонци

Албанци

0 50 100

95

47

48

Факултет за политички  науки 2008/2009

Вкупно 
запишани...

Македонци

Албанци

0 200 400

358

275

83

Факултет за Економски  науки 2008/2009

Вкупно 
запишани...

Македонци

Албанци

0 100 200

188

151

37

Факултет за детективи и безбедност 2009/2010



72

Гра фи кон 4. Број на за пи ша ни сту ден ти на фа кул те-
ти те на кои е пред ви де на на ста ва на ма ке дон ски и на 
ал бан ски ја зик во ака дем ска та 2010/2011 г.
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Гра фи кон 5. Ли ни ја на дви же ње на бро јот на за пи ша-
ни сту ден ти на фа кул те ти те ка де се спро ве ду ва на-
ста ва на ал бан ски ја зик
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Со др жи ни те на до дип лом ски те сту дии, во за вис ност 
од на со ка та, оп фа ќа ат на став ни пред ме ти што се не-
оп ход ни за стек ну ва ње до дип лом ско обра зо ва ние од 
со од вет на та об ласт. Стру кту ра та на про гра ми те од пр-
ви от цик лус сту дии на ид ни те дип ло ми ра ни сту ден ти 
ка ко ви со ко о бра зо ва ни ка дри од со од вет на та об ласт им 
овоз мо жу ва да за поч нат ка ри е ра во др жав ни от или при-
ват ни от се ктор на по чет ни ра бот ни по зи ции за ко и што 
се пред ви де ни со од вет ни ви со ко обра зов ни ква ли фи ка-
ции. 
Во стру кту ра та на пред ме ти те од овие сту ди ски про гра-
ми од пр ви от цик лус на сту дии на Уни вер зи те тот ФОН 
се за ста пе ни оп што обра зов ни дис цип ли ни, ос нов ни 
дис цип ли ни, ка ко и струч ни дис цип ли ни. Тре ба да се 
по тен ци ра  де ка на опре де ле ни фа кул те ти се сог ле ду ва 
по тре ба за вр ше ње про ме ни во стру кту ра та и нас ло ви-
те на струч ни те  пред ме ти, и тоа пр венс тве но во на со ка 
на зго ле ме на за ста пе ност на струч ни те дис цип ли ни, со 
што би се вли ја е ло врз по пре циз но то де фи ни ра ње на 
со од вет ни от стру чен про фил. 
По а ѓај ќи од за кон ски де фи ни ра на та рам ка за пред ви де-
ни от не де лен фонд на ча со ви и веж би, спо ред ко ја што на 
сту ди ски те про гра ми за до дип лом ски сту дии е по треб но 
да се ор га ни зи ра ат најм но гу два е сет ча со ви пре да ва ња и 
де сет ча со ви веж би, во рам ки те на 60 кре ди ти го диш но 
мо же да се кон ста ти ра де ка сту ди ски те про гра ми во пр-
ви от цик лус ка ко оп шти сту дии за ста пе ни на Уни вер зи-
те тот ФОН во це лост ги за до во лу ва ат за кон ски пред ви-
де ни те ус ло ви ка ко на ма ке дон ски на ста вен ја зик, та ка и 
на ал бан ски на ста вен ја зик. Стек ну ва ње то ви со ко струч-
ни зна е ња се те ме ли врз кон цеп ци ја та на обе ди ну ва ње 
на те о ри ја та со пра кти ка та. Име но, сту ден ти те пра ктич-
на на ста ва спро ве ду ва ат во др жав ни ин сти ту ции и ре но-
ми ра ни ком па нии, со кои Уни вер зи те тот ФОН има пот-
пи ша но до го во ри за со ра бо тка.
Што се од не су ва до влез ни от по тен ци јал на сту ден ти те 
служ ба та за сту дент ски пра ша ња, не ма це лос на еви ден-
ци ја за прет ход ни от ус пех на ма ту ран ти те што се за пи-
ша ле на Уни вер зи те тот ФОН, та ка што не мо же да се ана-
ли зи ра влез ни от по тен ци јал на сту ден ти те.
Ор га ни за ци ја та и иско ри сту ва ње то на ака дем ски от ка-
дар и ре сур си те се на до ста ви со ко ни во и мо же да зак-
лу чи ме де ка се кој пред ме тен на став ник ги сле ди си те 
со вре ме ни ди да ктич ки тен ден ции и пе да го шки ма те-
ри ја ли, а по по тре ба во за кон ски пред ви де ни те рам ки 
вр ши ква ли та тив ни про ме ни на пред мет на та про гра ма, 
и тоа сог лас но со до стиг ну ва ња та во раз во јот на со од-
вет на та на уч на об ласт. 
На ста ва та на овие сту дии ја спро ве ду ва ат глав но про-
фе со ри од Уни вер зи те тот ФОН, ме ѓу тоа, ка ко ви зи тинг 
про фе со ри се вклу че ни и до маш ни или стран ски поз на-
ти екс пер ти во кон крет ни об ла сти. Се пак во одре де ни 
фа кул те ти за за бе ле жу ва не до ста ток на про фе сор ски 
ка дар, по себ но на ал бан ски на ста вен ја зик, до де ка аси-
стент ски от ка дар е за до во ли те лен и ра ци о нал но иско-
ри стен. Лес но мо же да се за бе ле жи за лож ба та на си от 
на ста вен и со ра бот нич ки ка дар пер ма нент но струч но 
до у со вр шу ва ње во сопс тве на та об ласт. И спо ред ин-
терв ју и ра ни те, по треб на е под др шка за до су о вр шу ва-
ње на на став ни от ка дар, ка ко би се по стиг на ле це ли те 
пред ви де ни со ОРД. 
На по че то кот од се ко ја ака дем ска го ди на на став ни ци те 
има ат об вр ска да  до ста ву ва ат кус опис на со др жи на та 
на пред мет на та про гра ма, ка ко и да при ло жат спи сок 
на ос нов на (за дол жи тел на) и до пол ни тел на ли те ра ту ра. 
Ли те ра ту ра та на ма ке дон ски на ста вен ја зик е по лес но 
до стап на и во тој кон текст сту ден ти те не ма ат по го ле-
ми те шко тии, до де ка ли те ра ту ра та на ал бан ски на ста-
вен ја зик е по те шко до стап на и вре ди да се по тен ци ра 
де ка на став ни от ка дар во не кои пред ме ти има проб лем 
со ли те ра ту ра та ко ја што по те шко се на о ѓа на ал бан ски 
ја зик. 

Во те кот на истра жу ва ње то се срет нав ме со не це лос-
но обра бо те ни по да то ци за ус пе хот на сту ден ти те, та ка 
што не мо же да се оце ни вкуп на та со стој ба. За ова по-
стои и об је кти вен фа ктор (фа кул те ти те што се пред мет 
на са мо е ва лу а ци ја во раз ли чен пер и од за поч наа со ра-
бо та ка ко на ал бан ски на ста вен ја зик та ка и на ма ке дон-
ски на ста вен ја зик).
До стап ни те пар ци јал ни по да то ци по ка жу ва ат де ка сред-
ни от ус пех во зим ски от се ме стар во учеб на та 2007/2008 
го ди на на сту ден ти те од Прав ни от фа кул тет из не су ва: 
пр ва го ди на -7,7; вто ра го ди на – 7,6; тре та го ди на – 8,1.
Со ог лед де ка до се га дип ло ми ра ле по три ге не ра ции сту-
ден ти са мо од  Фа кул те тот за по ли тич ки на у ки и ме ѓу-
на род ни од но си и од Фа кул те тот за прав ни на у ки, ка ко 
и ед на ге не ра ци ја од Фа кул те тот за де те кти ви и без бед-
ност (а и од нив са мо мал ку ми на се вра бо ти ле), сè уште 
не мо же да се стек не це ло ку пен впе ча ток, ни ту пак да се 
на пра ви гло бал на ана ли за за ква ли те тот на сту ден ти те 
што за вр ши ле до дип лом ски сту дии на Уни вер зи те тот 
ФОН. По а ѓај ќи од по го ре из не се ни те фа кти и ана ли зи, за 
да се до бие це ло сен прег лед на со стој ба та ги обра бо тив-
ме и ста ти стич ки те по да то ци за од но сот ме ѓу за пи ша ни 
и дип ло ми ра ни сту ден ти на ма ке дон ски и на ал бан ски 
на ста вен ја зик, за ге не ра ци ја та 2007/2008.
Гра фи кон 6. Од но сот ме ѓу за пи ша ни и дип ло ми ра ни 
сту ден ти на ма ке дон ски на ста вен ја зик од ака дем-
ска та го ди на 2007/2008

Гра фи кон 7. Од но сот ме ѓу за пи ша ни и дип ло ми ра ни 
сту ден ти на ал бан ски на ста вен ја зик од ака дем ска та 
го ди на 2007/2008

Ис то та ка вре ди да се на по ме не де ка Уни вер зи те тот 
ФОН се гри жи за пер ма нент на  транс фор ма ци ја, ино ви-
ра ње и осо вре ме ну ва ње на сту ди ски те про гра ми, со цел 
нив но усог ла су ва ње со ме ѓу на род ни те стан дар ди и ба-
ра ња за по до бру ва ње на ква ли те тот на ви со ко о бра зов-
ни от про цес, по себ но на ба ра ња та на Европ ска та Уни ја 
во об ла ста на ви со ко то обра зо ва ние. Та ка, сту ди ски те 
про гра ми спо ред стру кту ра та се на пред ни и ино ва тив-
ни, од нос но се ди зај ни ра ни во склад со пре по ра ки те на 
Бо лоњ ска та дек ла ра ци ја и со ко ри сте ње ме ѓу на род ни 
искус тва во соз да ва ње то и функ ци о ни ра ње то на со вре-
ме ни мо де ли на ви со ко обра зо ва ние.
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Сту ди ски те про гра ми се ди зај ни ра ни со за дол жи тел ни 
и из бор ни пред ме ти што не се гру пи ра ни са мо во ед на, 
ту ку и во не кол ку на со ки. При под го то вки те за кре и ра-
ње на овие сту ди ски про гра ми се ко ри сте ни искус тва 
од по ве ќе ме ѓу на род ни ви со ко обра зов ни ин сти ту ции 
или  парт нер ски ин сти ту ции. 
На па ра лел ки те кои се од ви ва на ста ва та на ал бан ски 
на ста вен ја зик за дол жи те лен е пред ме тот по ма ке дон-
ски ја зик и исти от не но си кре ди ти, исто та ка во те кот 
на сту ди ра ње то нај мал ку два пред ме та ги слу ша ат и 
по ла га ат на ма ке дон ски ја зик што е об вр ска пред ви де-
на со За ко нот за ви со ко то обра зо ва ние. Про гра ми те на 
дип ло ми ра ни те сту ден ти не им овоз мо жу ва ат про фе си-
о нал на ре а ли за ци ја са мо на на ци о нал но, ту ку и на ме ѓу-
на род но ни во. 

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

Зак лу чо ци
Ко о пе ра тив ни те и па ра лел ни сту дии во ви со ко-
то обра зо ва ние во дат до по зи тив ни ре зул та ти 
Си сте мот на ви со ко обра зо ва ние во Ма ке до ни ја се раз-
ли ку ва од оној за ос нов но и сред но обра зо ва ние и, нај-
ве ро јат но, е единс тве но то ме сто ка де по сто јат одре ден 
број до пир ни точ ки ме ѓу сту ден ти те од две те нај број-
ни ет нич ки за ед ни ци. Од 2005-та та го ди на на Уни вер-
зи те тот ФОН е во ве де на на ста ва на ал бан ски ја зик, во 
фор ма на ко о пе ра тив ни и па ра лел ни сту дии. Сту ди ја та 
по ка жа де ка во ве ду ва ње то на ва кви от тип сту дии на 
ФОН соз да доа мож ност за по го ле ма ин те рак ци ја ме-
ѓу за ед ни ци те на уни вер зи тет ско ни во. Пос ле до ва тел-
но, ко о пе ра тив ни те и па ра лел ни те сту дии во ви со ко то 
обра зо ва ние овоз мо жу ва ат по ли тич ко, обра зов но и оп-
штес тве но збли жу ва ње ме ѓу две те нај го ле ми за ед ни ци 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и се до бра ос но ва за уна пре-
ду ва ње на со жи во тот во Ма ке до ни ја. Со ди зај ни ра ње-
то на ва ков тип сту дии, ФОН не да ва зна ча ен при до нес 
са мо за раз во јот на ви со ко то обра зо ва ние во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, ту ку и за се вкуп ни от раз вој и прос пе ри тет 
на на ша та зем ја.
Ус пеш но спро ве ду ва ње на сту ди и те, но не до-
вол но за ед нич ка на ста ва на сту ден ти те од две те 
нај го ле ми ет нич ки за ед ни ци
Па ра лел ни те и ко о пе ра тив ни те сту дии на ФОН ус пеш-
но се спро ве ду ва ат, при тоа ко ри стеј ќи ги си те мо дер ни 
средс тва и ме то ди за еду ка ци ја. На ста ва та се одр жу ва 
на ма ке дон ски и на ал бан ски ја зик на че ти ри фа кул те-
ти. Иа ко сту ди ски те про гра ми се ди зај ни ра ни на тој на-
чин што е вос по ста вен ло ги чен спој ме ѓу дис цип ли ни 
што ну дат оп што обра зов ни и фун да мен тал ни зна е ња, 
се пак дој дов ме до кон ста та ци ја де ка сту ден ти те од две-
те за ед ни ци има ат прем но гу мал ку за ед нич ка на ста ва и 
мож ност за по до бро ме ѓу себ но за поз на ва ње. Имај ќи ја 
пред вид за кон ски де фи ни ра на та рам ка, мо же да се кон-
ста ти ра де ка сту ди ски те про гра ми во пр ви от цик лус на 
Уни вер зи те тот ФОН во це лост ги за до во лу ва ат за кон-
ски пред ви де ни те ус ло ви, ка ко на ма ке дон ски на ста вен 
ја зик та ка и на ал бан ски на ста вен ја зик. 
Ин те ре сот за па ра лел ни те и ко о пе ра тив ни сту-
дии на ФОН ва ри ра по го ди ни
Сту ди ја та по а жа де ка има по го лем ре ци про ци тет на за-
пи ша ни сту ден ти на ал бан ски на ста вен ја зик и на ма ке-
дон ски на ста вен ја зик. Исто та ка истра жу ва ње то по ка-
жа де ка ин те ре сот за раз лич ни те фа кул те ти не е ист од 
го ди на во го ди на и де ка по сто јат ва ри ја ции од го ди на 
во го ди на. Ка ко фа кто ри кои при до не ле до не пер ма-
нент на за ин те ре си ра ност за упис се по ја ву ва ат фи нан-
си и те, дис пен зи ра ни те сту дии на јав ни те ви со ко о бра-
зов ни ин сти ту ции итн.

По ма ла до стап ност на струч на ли те ра ту ра, ка ко 
и на на ста вен ка дар на ал бан ски ја зик
Ана ли за та и ин терв ју а та ука жаа на тоа де ка ли те ра ту-
ра та на ма ке дон ски на ста вен ја зик е по лес но до стап на, 
до де ка ли те ра ту ра та на ал бан ски на ста вен ја зик е по-
те шко до стап на. За ра ди тоа на став ни от ка дар за не кои 
пред ме ти има проб лем со обез бе ду ва ње на по треб на та 
ли те ра ту ра на ал бан ски ја зик. Исто та ка, на одре де ни 
фа кул те ти се за бе ле жу ва не до ста ток на про фе сор ски 
ка дар на ал бан ски на ста вен ја зик, до де ка аси стент ски-
от ка дар е за до во ли те лен и ра ци о нал но иско ри стен.
Вон на став ни те актив но сти при до не су ва ат кон 
ин те гра ци ја на сту ден ти те од раз лич ни ет нич ки 
за ед ни ци
Во вон на став ни те актив но сти, по себ но во ор га ни зи ра-
ње то на за ед нич ки от кул ту рен, спорт ски, на у чен и за-
ба вен жи вот на сту ден ти те од обе те за ед ни ци по стиг-
на ти се за вид ни ре зул та ти во смис ла на ин те гра ци ја и 
на за ед нич ка при пад ност и иден ти фи ка ци ја со Уни вер-
зи те тот ФОН. Овие актив но сти тре ба уште по ве ке да се 
раз ви ва ат.

Пре по ра ки
Ана ли за та по ка жа де ка па ра лел ни те сту дии во ви со-
ко то обра зо ва ние во дат до по зи тив ни ре зул та ти, со-
од вет на ко о пе ра тив ност и екви ва лент ност. Се пак има 
про стор и тре ба да се по диг не ква ли те тот сту ди и те на 
ма ке дон ски и на ал бан ски ја зик, а ка ко мер ки ко и што 
тре ба да се пре зе ма ат ги пре по ра чу ва ме до лус по ме на-
ти ве. 
По го ле ма раз но вид ност на па ра лел ни те и ко о-
пе ра тив ни те сту дии
По пе тго диш но спро ве ду ва ње на овој тип сту дии, по-
треб но е да се на пра ви мо дер ни за ци ја и ре стру кту и ра-
ње на сту ди ска та про гра ма, ка ко и да се во ве дат слич ни 
сту дии и во дру ги об ла сти. Исто та ка, тре ба да се по до-
бри со ра бо тка та со дру ги те суб је кти од др жав ни от и од 
при ват ни от се ктор ка ко под др шка на па ра лел ни те и ко-
о пе ра тив ни те сту дии.
По ве ќе за ед нич ки актив но сти за ра ди збли жу ва-
ње на сту ден ти те од раз лич ни ет нич ки за ед ни ци
Ана ли за та по ка жа де ка по ве ќе за ед нич ки пред ме ти би 
при до не ле за збли жу ва ње на две те ет нич ки за ед ни ци. 
За таа цел е по треб но да се из го тви на став на про гра ма 
со ко ја се пот тик ну ва ме ѓу ет нич ко то раз би ра ње и то ле-
ран ци ја и иста та да се овоз мо жи пре ку из бор ни ча со-
ви за изу чу ва ње на ја зи кот од дру га ет нич ка за ед ни ца. 
Одре де ни пред ме ти мо же да се изу чу ва ат на по ве ќе ја-
зи ци. Исто та ка, за дел од пред ме ти те мо же да се ор га-
ни зи ра ат и за ед нич ки ча со ви. Ова мо же да се при ме ни 
и на оста на ти те уни вер зи те ти ши рум зем ја та. 
Уни вер зи те ти те мо же да ор га ни зи ра ат за ед нич ки 
актив но сти за сту ден ти од раз лич ни ет нич ки за ед ни ци 
во сло бод но то вре ме, во об ла ста на спор тот, кул ту ра та 
и за ба ва та со што исто та ка ќе се при до не се кон збли-
жу ва ње то.
Под др шка од др жа ва та и за при ват ни те уни вер-
зи те ти кои ќе спро ве ду ва ат на ста ва на ја зи ци те 
на ет нич ки те за ед ни ци
Со цел да се зго ле ми бро јот на за пи ша ни сту ден ти од 
по ве ќе ет нич ки за ед ни ци, ко рис но е др жа ва та да обез-
бе ди до пол ни тел но фи нан си ра ње за ФОН, но и за дру-
ги те при ват ни уни вер зи те ти кои ќе овоз мо жат ко о пе ра-
тив ни и па ра лел ни сту дии. Дру га под др шка е по треб на 
во обу ка та на на став ни от ка дар за овој тип сту дии. На 
овој на чин ќе се пот тик не по ве ќе ви со ко о бра зов ни ин-
сти ту ции да ор га ни зи ра ат на ста ва на ја зи ци те на ет нич-
ки те за ед ни ци.
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Или на Ман го ва
ДАЛИ ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ИМААТ РАМНОПРАВЕН ТРЕТМАН ВО 
ПРОЦЕСОТ НА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА?
ilina Mangova, Bashkësitë fetare a kanë trajtim të barabartë në procesin e denacionalizimit?
ilina Mangova, Do the Religious Communities have an Equal Treatment in the Denationalization Process?

РЕЗИМЕ 
Оваа сту ди ја ја ис пи ту ва рам но прав но ста на пет те устав но де фи ни ра ни вер ски за ед ни ци во Ма ке до ни ја, Ма ке дон ска та пра-
вос лав на цр ква (МПЦ), Ис лам ска та вер ска за ед ни ца (ИВЗ), Ка то лич ка та цр ква (КЦ), Еван гел ско-ме то ди стич ка та цр ква (ЕМЦ) 
и Евреј ска та за ед ни ца (ЕЗРМ) пре ку истра жу ва ње на нив ни те искус тва та во про це сот на де на ци о на ли за ци ја. Ус пеш но ста на 
вер ски те за ед ни ци да ги по вра тат сво и те имо ти пре ку про це сот на де на ци о на ли за ци ја од ед на стра на ја по ка жу ва вол ја та на др-
жа ва та да вос по ста ви тран зи ци ска прав да, а од дру га стра на  по ка жу ва да ли вер ски те за ед ни ци по ова пра ша ње се чув ству ва ат 
ед на кви во мул ти кон фе си о на ли ни от кон текст кој го вос по ста ви Охрид ски от рам ко вен до го вор (ОРД). 
Пре ку по е ди неч но сле де ње на сте пе нот на ус пех на вра ќа ње на имо ти те и преч ки те на кои на и ду ва ат вер ски те за ед ни ци во 
овој про цес, сту ди ја та зак лу чи де ка раз лич ни от сте пен на ус пех во овој про цес пре диз ви ку ва ИВЗ и ЕМЦ да се чув ству ва ат не-
рам но прав ни и ди скри ми ни ра ни од стра на на др жа ва та. МПЦ е за до вол на од про це сот, до де ка пак Ка то лич ка та цр ква ко ја е 
за до вол на од од но сот на др жа ва та кон вер ски те за ед ни ци, не се про из не су ва јав но по ова пра ша ње. Единс тве но кон ЕЗРМ др жа-
ва та при ме ну ва афир ма ти вен при стап со што ја на док на ду ва не прав да та на не се на кон оваа за ед ни ца во ми на то то и со тоа вос-
по ста ву ва при мер за ед на квост во мул ти кон фе си о нал но оп штес тво што мо же да пос лу жи за во ид ни на. По треб но е др жа ва та 
да ја зго ле ми ефи кас но ста во по ста пу ва ње по себ но на слу ча и те со по мал ус пех со цел да ја пот тик не на ин те гра ци ја та и да не ја 
за гро зи мул ти кон фе си о нал на та прок ла ми ра на со ОРД. Истра жу ва ње то исто та ка пре по ра чу ва зго ле ме на транс па рент ност на 
над леж ни те др жав ни ор га ни со цел јав но ста по до бро да би де ин фор ми ра на за про це си те на де на ци о на ли за ци ја. 

PëRMBLEDhJE
Ky studim shqyrton barazinë e pesë komuniteteve të përcaktuara 
fetare me kushtetutë në Maqedoni, Kishës Ortodokse Maqedonase 
(KOM), Bashkësisë Fetare Islame (BFI), Kishës Katolike (KK), 
Kishës evangjeliste-metodistike (KEM) dhe Komunitetit Hebraik 
(BHRM) përmes hulumtimit të përvojave të tyre në procesin e 
denacionalizimit. Suksesi i komuniteteve fetare për t’i rimarrë 
pronat e tyre përmes procesit të denacionalizimit nga njëra anë, 
tregon vullnetin e shtetit për të vendosur drejtësinë e tranzicionit, 
ndrësa nga ana tjetër tregon se nëse komunitetet fetare për këtë 
çështje ndjehen të barabartë në kuptimin shumë-fetarë që e 
vendosi Marrëveshja Kornizë e Ohrit ( MKO).
Nga përcjellja individuale e shkallës së suksesit për kthimin e 
pronave dhe pengesat që hasin komunitetet fetare në këtë proces, 
studimi arriti në përfundimin se shkalla e  ndryshme e suksesit 
në këtë proces, nxit që  BFI dhe KEM të ndjehen të pabarabartë 
dhe të diskriminuar nga shteti. KOM është e kënaqur me procesin, 
ndërsa Kisha Katolike e cila është e kënaqur me qëndrimin e 
shtetit ndaj komuniteteve fetare nuk prononcohet publikisht për 
këtë çështje. Vetëm ndaj BHRM-së shteti zbaton qasje afirmative 
duke kompensuar padrejtësinë e bërë ndaj këtij komuniteti në të 
kaluarën dhe me këtë krijon një shembull të barazisë në shoqërinë 
shumë-fetare, që mund të shërbejë për në të ardhmen. Nevojitet 
që shteti ta rrisë efikasitetin në trajtimin e rasteve veçanërisht me 
më pak sukses, në mënyrë që të inkurajojë integrimin dhe jo të 
rrezikojë shumë-konfesionalen e proklamuar me MKO. Studimi 
gjithashtu rekomandon rritjen e transparencës së organeve 
kompetente shtetërore, në mënyrë që opinioni të informohet për 
procesin e denacionalizimit.

SUMMARy
This study researches the equality of the five constitutionally 
defined religious communities in Macedonia, the Macedonian 
Orthodox Church (MPC), the Islamic Religious Community (IVZ), 
the Catholic Church (KC), the United Methodist Church (UMC) and 
the Jewish Community (EZRM), by researching their experience 
in the denationalization process. The success of the religious 
communities in regaining their property via the denationalization 
process on one hand shows the will of the state to establish 
transition justice, and on the other hand it shows if the religious 
communities feel equal on this issue in the multi-confessional 
context established by the Ohrid Framework Agreement (OFA).

Via individual following of the degree of success in regaining the 
property and the obstacles faced by the religious communities 
in this process, the study concluded that the different degree 
of success in this process causes IVZ and UMC to feel unequal 
and discriminated by the state. MPC is satisfied with the process, 
while the KC which is satisfied by the treatment of the religious 
communities by the state does not give a public opinion on this 
issue. The state has used an affirmative approach only to EZRM by 
compensating the injustice inflicted on this community in the past 
and thus setting an example for equality in a multi-confessional 
society which can be used in the future. It is necessary for the 
state to increase its efficiency in actions, especially in the cases of 
smaller success in order to encourage integration and not endanger 
the multi-confessionality proclaimed by OFA. The research also 
recommends increased transparency of the government bodies 
in charge in order for the public to be better informed about the 
denationalization processes.

ВОВЕД
По Вто ра та свет ска вој на со ци ја ли стич ки те и ко му ни-
стич ки те ре жи ми во Источ на и Цен трал на Евро па во ве-
доа по ли ти ки на за бра на и огра ни чу ва ње на при ва тен 
имот. Вла ди те на овие зем ји при ста пи ја кон кон фи ска-
ци ја на при ват ни от имот на гра ѓа ни те, на ци о на ли за ци-
ја на по себ ни ин ду стри ски се кто ри, екс про при ја ци ја на 
имот на цр кви те и вер ски те за ед ни ци, ка ко и на ци о на-
ли за ци ја на имот на Евре и те во оние зем ји кој прет ход-
но бил кон фи ску ван од фа ши стич ки те оку па то ри. Коз-
мин ски (1997) об јас ну ва де ка во овие зем ји до ми ни ра ла 
иде о ло ги ја та на „су пе ри ор ност на со ци ја ли стич ки те 
фор ми на сопс тве ност“. По крај гра ѓа ни те, ед ни од нај го-
ле ми те жр тви на на ци о на ли за ци ја та и кон фи ска ци ја та 
беа вер ски те за ед ни ци. Со ва кви те по ли ти ки, гра ѓа ни те 
на овие зем ји беа ли ше ни од ед но од ос нов ни те чо ве ко-
ви пра ва, пра во то на при ват на сопс тве ност (Уни вер зал-

на дек ла ра ци ја за чо ве ко ви пра ва, 1948). На ци о на ли за-
ци ја та во Ма ке до ни ја се од ви ва ше во три на вра ти, пре ку 
аграр на ре фор ма во 1946 и на ци о на ли за ции во 1948 и 
1958 го ди на (Ге ор ги ев ски, 2010, 3).
Со рас па ѓа ње то на ко му ни стич ки те ре жи ми и вос по-
ста ву ва ње то де мо крат ски си сте ми во по ве ќе то од овие 
др жа ви, исти те пре зе доа ле гис ла тив ни и ад ми ни стра-
тив ни мер ки за по вра ток на на ци о на ли зи ра ни те имо ти 
на по ра неш ни те сопс тве ни ци. Но, во си те овие зем ји 
де на ци о на ли за ци ја та се од ви ва ше и сè уште се од ви ва 
со пред вид ли ви по те шко тии. Ет нич ки те пре ви ра ња и 
по ја ву ва ње то на но ви те ре ли ги оз ни иден ти те ти, од сво-
ја стра на пак ги до ве доа до израз на ци о на ли стич ки те 
по зи ции во овие зем ји, а во овој кон текст и при ви ле ги-
ран од нос кон до ми нант ни те ре ли гии во од нос на дру-
ги. Ри гер (2000, 20) твр ди де ка мал цин ски те ре ли ги ски 
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де но ми на ции во Источ на и Цен трал на Евро па че сто се 
ди скри ми ни ра ни во про це сот на де на ци о на ли за ци ја, а 
тоа се слу чу ва и во про це сот на ре ги стра ци ја на ре ли ги-
оз ни те гру пи.
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, исто та ка по ми на низ про цес 
на тран зи ци ја, вос по ста ву вај ќи нов по ли тич ки си стем 
и уста вен по ре док на гра ѓан ска и де мо крат ска др жа ва. 
Ва кви от по ре док прет по ста ву ва ед на квост на гра ѓа ни те 
пред Уста вот и за ко ни те, ка ко и пред др жав ни те ин сти-
ту ци и те. Нор ма тив ни те про пи си исто та ка га ран ти ра ат 
сло бо да на ве ро ис по ве ста, а во таа смис ла и ед на квост 
на вер ски те за ед ни ци и ре ли ги оз ни гру пи да ја пра кти-
ку ва ат сво ја та ре ли ги ја. При тоа, вер ско то де лу ва ње е 
од де ле но од др жа ва та, од нос но вер ски те за ед ни ци и ре-
ли ги оз ни те гру пи се од во е ни од др жа ва та (Устав на РМ, 
1991). 
Во 2001 го ди на со пот пи шу ва ње то на Охрид ски от рам-
ко вен до го вор (ОРД) се из вр ши ја по го лем број устав ни 
про ме ни со кои се из ме ни де фи ни ра ње то на на ци о нал-
ни от мо дел на зем ја та. Име но, се на пу шти до то гаш ни от 
кон цепт на на ци о нал на др жа ва на ма ке дон ски от на род 
и се вос по ста ви мо дел на мул ти ет нич ка др жа ва во ко ја 
раз лич ни те ет нич ки за ед ни ци тре ба да има ат ед на ков 
удел. Со овие про ме ни се уна пре ди ста ту сот и по лож ба-
та на нем но зин ски те ет нич ки за ед ни ци (Рам ко вен до-
го вор, 2011).  
И по крај тоа што са ми от Рам ко вен до го вор не по ста-
ву ва прин ци пи во од нос на вер ски те пра ва и ста ту сот 
на вер ски те за ед ни ци во Ма ке до ни ја, устав ни те аманд-
ма ни кои се пред ло жи ја  со Рам ков ни от до го вор го 
из ме ни ја и устав ни от ста тус на вер ски те за ед ни ци во 
др жа ва та. Име но, Уста вот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја до-
не сен на 11 но ем ври 1991 г. ја прок ла ми ра ед на кво ста 
на вер ски те за ед ни ци, но изри чи но ја спо ме ну ва са мо 
Ма ке дон ска та пра вос лав на цр ква. Ва ква та по ста ве ност, 
спо ред Ц. Мо ја нов ски, пре диз ви ку ва ла чув ство на мар-
ги на ли зи ра ност кај дру ги те вер ски за ед ни ци (ин терв ју, 
16.06.2011 г.). Та ка, во ду хот на про ме ни те на пре ам бу ла-
та на Уста вот, при што кон сти ту тив но ста на др жа ва та 
бе ше про ши ре на од ма ке дон ски от на род до пол ни тел но 
и кон гра ѓа ни те на Ма ке до ни ја кои се дел од дру ги на-
ро ди - уста вен ста тус, по крај Ма ке дон ска та пра вос лав-
на цр ква (МПЦ), бил пред ви ден и за Ис лам ска та вер ска 
за ед ни ца (ИВЗ) и за Ка то лич ка та цр ква (КЦ). В. Ми зра-
хи (ин терв ју, 14.06.2011г.) ука жу ва де ка на ова ре а ги ра ле 
по ма ли те вер ски за ед ни ци, Еван гел ско-ме то ди стич ка-
та цр ква (ЕМЦ) и Евреј ска та за ед ни ца (ЕЗРМ), по што и 
тие се стек наа со уста вен ста тус. На овој на чин, по крај 
МПЦ, уста вен ле ги ти ми тет до би ва ат уште че ти ри вер-
ски за ед ни ци кои по дол го ег зи сти раа на те ри то ри ја та 
на Ма ке до ни ја. Да ли со овие нор ма тив ни про ме ни се 
по стиг на ед на квост на вер ски те за ед ни ци, е пра ша ње 
кое мо же да да де од го вор и да ли по крај прок ла ми ра-
ње то на кон цеп тот на мул ти ет нич ко оп штес тво, има 
спрем ност и за при фа ќа ње мул ти кон фе си о на лен ка ра-
ктер на зем ја та. 
Про це сот на де на ци о на ли за ци ја, со се та сво ја комп ли-
ци ра ност, мо же да слу жи ка ко слу чај со кој ќе се ис пи-
ту ва да ли др жа ва та ед на кво ги тре ти ра си те вер ски за-
ед ни ци или не. Име но, и Ма ке до ни ја е ед на од пос тко-
му ни стич ки те зем ји кои со во ве ду ва ње на За ко нот за 
де на ци о на ли за ци ја во 1998 г. се оби ду ва да вос по ста ви 
тран зи ци ска прав да. Во не го ва та пр ва вер зи ја, вер ски те 
за ед ни ци не се спо ме на ти (За кон за де на ци о на ли за ци ја, 
1998), но со из ме ни те кои се до не су ва ат во 2000 го ди на, 
вер ски те за ед ни ци, од нос но „вер ски хра мо ви, ма на сти-
ри и ва ка фи“ (За кон за де на ци о на ли за ци ја, 2000, стр. 1) 
се на ве де ни ка ко единс тве ни суб је кти, по крај фи зич ки 
ли ца, на кои им се вр ши на до мест на имот. За ко нот пр-
вич но да де рок од 5 го ди ни за под не су ва ње на ба ра ња 
за де на ци о на ли за ци ја, а по доц на овој рок се про лон ги-
ра до кра јот на 2007 го ди на.  

Оваа сту ди ја ќе го ис пи ту ва искус тво то во ба ра ња та и 
во ре а ли за ци ја на по стап ки те за де на ци о на ли за ци ја на 
имот на пет те устав но де фи ни ра ни вер ски за ед ни ци и 
од но сот на др жа ва та, од нос но др жав ни те ин сти ту ции 
кои вер ски те за ед ни ци во овој про цес. При тоа врз ос но-
ва на по себ ни те слу чаи на де на ци о на ли за ци ја сту ди ја та 
ќе се оби де да утвр ди да ли др жа ва та рам но прав но ги 
тре ти ра си те пет вер ски за ед ни ци во овој про цес и ка-
ко трет ма нот кон се ко ја од овие за ед ни ци се одра зу ва 
на мул ту кул тур ни от, од нос но мул ти кон фе си о нал ни от 
кон цепт на зем ја та.

Ме то до ло ги ја
Рам но прав но ста или ед на кво ста прет по ста ву ва де ка 
ин ди ви ду и те или гру пи те ќе има ат ед на кви мож но сти 
да ги ос тва ру ва ат сво и те пра ва и ќе би дат ед на кво тре-
ти ра ни во се ко ја си ту а ци ја и од си те ре ле вант ни фа-
кто ри. Во слу ча јот на де на ци о на ли за ци ја на имо ти те 
на вер ски те за ед ни ци, ед на ков трет ман од др жа ва та ќе 
прет по ста ву ва де ка вер ски те за ед ни ци има ат приб лиж-
но ед на ков ус пех во вра ќа ње на на ци о на ли зи ра ни те 
имо ти. По крај про цен тот на по вра тен имот ка ко ме ри-
ло за тоа ка ков е трет ма нот кон вер ски те за ед ни ци, ќе 
пос лу жи и тоа да ли др жа ва та се слу жи/ела со по себ ни 
мер ки со кои со отеж ну ва или по ма га во вра ќа ње то на 
имо тот.
Про це сот на де на ци о на ли за ци ја не е иде а лен на чин 
пре ку кој мо же да се про ве ру ва рам но прав ни от трет ман 
на др жа ва та кон вер ски те за ед ни ци. Обез бе ду ва ње на 
по треб на та до ку мен та ци ја за по вра ток на имот е прос-
ле де на со ни за по те шко тии. Имо ти те има ат про ме не то 
сопс тве ност, вред но ста на не кои имо ти е зна чи тел но 
из ме не та, ори ги нал ни те сопс тве ни ци не рас по ла га ат со 
по треб ни те та пии или дру ги пис ме ни до ка зи за сопс-
тве ност, имо тот до бил ста тус на имот од ја вен ин те рес и 
слич но. Ва кви те си ту а ции ја отеж ну ва ат мож но ста да се 
про це ни да ста ну ва збор за об је ктив ни по те шко тии или 
отеж ну ва ње на по стап ки те од стра на на др жа ва та. Од 
дру га стра на се по ста ву ва пра ша ње и кол ку еко ном ски 
сла ба др жа ва та ка ко Ма ке до ни ја има спо соб ност да по-
вра ти кон фи ску ва ни от имот во не го ва ре ал на вред ност. 
Од нос но, ка кви се ка па ци те ти те на др жа ва та во од нос 
на ба ра ња та и оче ку ва ња та на вер ски те за ед ни ци. Во 
сво јот из ве штај за чо ве ко ви те пра ва во Ма ке до ни ја во 
2001 го ди на, не по сред но по до не су ва ње на За ко нот, 
Стејт де парт мен тот на САД про це ну ва де ка зе мај ќи ја 
пред вид фи нан си ска та сла бост на др жа ва та, де ка не 
тре ба да се оче ку ва де ка вер ски те за ед ни ци ќе по вра тат 
го лем дел од екс про при ра ни от имот (Стејт де парт мент 
2001). Пре ку огра ни чу ва ње на фи нан си ска та ком пен-
за ци ја на сим бо лич ни су ми, ка ко што тоа го има ат на-
пра ве но Ун га ри ја и Ру си ја, се на ма лу ва при ти со кот на 
др жав ни от бу џет, но се пре диз ви ку ва не за до волс тво кај 
по ра неш ни те сопс тве ни ци (Коз мин ски, 1997, стр. 105). 
Пре ку еви ден ти ра ње под не се ни и одо бре ни ба ра ња, би 
мо же ло да се до бие прет ста ва за тоа да ли вер ски те за-
ед ни ци се со о чу ва ат со ре ал ни те шко тии во про це ду ри-
те за де на ци о на ли за ци ја или др жав ни те до пол ни тел но 
на мет ну ва ат преч ки во ре а ли зи ра ње на ба ра ња та. Но, 
Ми ни стерс тво то за фи нан сии кое во ди еви ден ци ја на 
ба ра ња за де на ци о на ли за ци ја и до не се ни те ре ше ни ја 
не ги спо де лу ва овие ин фор ма ции со јав но ста и единс-
тве но ги до ста ву ва до стран ки те во по стап ки те за де на-
ци о на ли за ци ја, од нос но во овој слу чај вер ски те за ед ни-
ци и Др жав но то пра во бра ни телс тво (Ми ни стерс тво за 
фи нан сии, 2011а). Дел од вер ски те за ед ни ци не са ка ат 
овие ин фор ма ции да ги спо де лу ва ат со јав но ста та ка 
што бе ше оне воз мо жен та ков вид спо ред ба за це ли те на 
оваа сту ди ја. 
По да то ци те за истра жу ва ње то беа со би ра ни пре ку јав-
но до стап ни ка на ли, од нос но нат пи си во ме ди у ми те, ка-
ко и ин терв јуа со ре ле вант ни прет став ни ци на вер ски те 
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за ед ни ци. Се ко ри стеа по лу стру кту ри ра ни ин терв јуа со 
цел не са мо да се до би јат фа ктич ки по да то ци за про це-
сот на де на ци о на ли за ци ја, ту ку и да се до бие прет ста-
ва за автен тич но то искус тво кое вер ски те за ед ни ци го 
има ат во од но си те со др жав ни те ин сти ту ции.

ПОЕДИНЕЧНОТО ИСКУСТВО 
ВО ПРОЦЕСОТ НА 
ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА 
ЦРКВИТЕ И ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
ВО МАКЕДОНИЈА

Ма ке дон ска пра вос лав на цр ква
Ма ке дон ска та пра вос лав на цр ква е нај го ле ма та вер ска 
за ед ни ца во Ма ке до ни ја. Сè до из ме ни те од Рам ков ни от 
до го вор, таа бе ше единс тве на та вер ска за ед ни ца спо ме-
на та во Уста вот на РМ и има ше при ви ле ги ран ста тус во 
ма ке дон ски от пра вен по ре док. Ка ко пра вос лав ни хри-
сти ја ни, се дек ла ри ра ат око лу еден ми ли он и три ста ил-
ја ди ли ца (Др жа вен за вод за ста ти сти ка, 2004, 334), од-
нос но 65 % од на се ле ни е то во Ма ке до ни ја. 
Од по че то кот на про це сот на де на ци о на ли за ци ја до де-
нес, вра ќа ње то имот на Ма ке дон ска та пра вос лав на цр-
ква се од ви ва со раз ли чен ин тен зи те тот, па от та му во 
раз лич ни пер и о ди МПЦ раз лич но го тол ку ва од но сот 
на др жа ва та кон Цр ква та во овој про цес. МПЦ пред сè 
е за ин те ре си ра на за по вра ток на зем ји ште, а ду ри ако 
тоа е не воз мож но, ком пен за ци ја во вид на об врз ни ци. 
Зем ји ште то кое ќе се по вра ти ќе би де на ме не то за соз-
да ва ње на еко но ма ти, а со тоа и ќе зго ле ми са мо о држ-
ли во ста на Цр ква та, до де ка пак па ри те кои се до би ва ат 
пре ку де на ци о на ли за ци ја се на ме ну ва ат за из град ба на 
вер ски об је кти.  С. Ми ла нов ука жу ва де ка до де нес вра-
тен е 50 % од по ба ру ва ни от имот, а це ла та вред ност на 
имо тот кој е до би ен во зем ји ште или об врз ни ци МПЦ 
има на ме ра да го об ја ви отка ко ќе се комп ле ти ра про-
це сот на де на ци о на ли за ци ја (ин терв ју, 16.06.2011 г.). До-
то гаш ин фор ма ци и те за по вра те ни от имот мо же да се 
сле дат пре ку ме ди у ми те. 
Де нес ста вот на МПЦ е де ка де на ци о на ли за ци ја та се 
од ви ва за до во ли тел но спо ред С. Ми ла нов (ин терв ју, 
16.06.2011г), иа ко во фе вру а ри 2011 г. порт па ро лот на 
МПЦ, вла ди ка та Ти мо теј, из ја ву ва де ка МПЦ сè уште 
тре ба да по вра ти го лем имот (Го ла бо ска, 2011). Тој исто 
та ка ука жу ва де ка глав ни те шко тии со кои се со о чу ва 
МПЦ се во на о ѓа ње до ку мен та ци ја (во ин сти ту ци и те 
Аген ци ја за ка та стар на нед виж но сти, Др жа вен ар хив, 
град ски те ар хи ви на оп шти ни те), ка ко и пре го ле мо об-
жа лу ва ње ре ше ни ја од стра на на Јав но то пра во бра ни-
телс тво. При тоа, нај че сти ар гу мен ти по ра ди кои се од-
би е ни пр во сте пе ни те ре ше ни ја за де на ци о на ли за ци ја 
се „не у твр де на фа ктич ка со стој ба и не пра вил на при ме-
на на ма те ри јал но пра во“ (не до стиг на до ка зи).
Си ту а ци ја та не би ла ва ква во 2004 г. ко га спо ред вла-
ди ка та Пе тар, ми тро по лит прес пан ско-пе ла го ни ски 
и ад ми ни стра тор ав стра ли ско-но во зе ланд ски, вла ста 
кри е ла до ку мен ти, да ва ла ин струк ции до служ бе ни ци 
да не до ста ву ва ат одре де ни до ку мен ти и се од ло жу ва-
ло вра ќа ње об је кти кои би ле во сопс тве ност на МПЦ 
(Јо ва нов ска, 2004). Во тој пер и од единс тве но Стру мич-
ка та и Бре гал нич ка та епар хи ја има ле по зи ти вен ис ход 
на нај го ле ми от број ба ра ња, до де ка Скоп ска та и Де бар-
ско–ки чев ска та епар хи ја  не мо же ле да го по вра тат имо-
тот. МПЦ твр де ла сопс тве ност на ма на сти ри те Св. Спас, 
Св. Сте фан, Св. На ум, Св. Бо го ро ди ца Пе рив леп та, а во 
Скоп је дел од зем ји ште то на Град ски от тр гов ски цен-
тар, Ма ке дон ски от на ро ден те а тар, пар кин гот спро ти 
Хо ли деј ин, дел од про сто рот ка де се на о ѓа Ко мер ци јал-
на бан ка итн. Де нес си ту а ци ја та е про ме не та, МПЦ го 

има про вра те но имо тот кој е дел од пар кин гот нас про ти 
Хо ли деј ин (Ј. -Т. ,2009), имо тот кај ту ри стич ки от ло ка-
ли тет Св. Сте фан (Ч. 2010), 2.770 хе кта ри кои до то гаш 
беа упра ву ва ни од На ци о нал ни от парк „Га ли чи ца“ и се 
дел од за шти те на зо на (Днев ник, 2011), комп ле ксот на 
цр ква та Св. Бо го ро ди ца Пе рив леп та (Го ла бо ска, 2011).
Во 2010 МПЦ исто та ка до би 10 ми ли о ни евра од де-
вет та та еми си ја об врз ни ци за де на ци о на ли за ци ја, што 
прет ста ву ва ше нај го ле ма су ма ко ја до то гаш и би ла 
исп ла те на на Цр ква та по ос нов на де на ци о на ли за ци ја 
(Сми лев ска, 2010). 

Ис лам ска вер ска за ед ни ца
Ис лам ска та вер ска за ед ни ца е вто ра по го ле ми на вер ска 
за ед ни ца во Ма ке до ни ја. Ка ко мус ли ма ни се дек ла ри ра-
ат 33 % од на се ле ни е то (Др жа вен за вод за ста ти сти ка, 
2004)  и ова е ед на од мул ти ет нич ни те ве ро ис по ве сти 
во Ма ке до ни ја, вклу чу вај ќи Ал бан ци, Ма ке дон ци, Тур-
ци, Ро ми, Бош ња ци и дру ги. 
Ис лам ска та вер ска за ед ни ца (ИВЗ) има под не се но 350 
ба ра ња за де на ци о на ли за ци ја на имот кон фи ску ван во 
со ци ја ли стич ки от пер и од, све до чи Д. Ди ке на (ин терв ју, 
29.06.2011г.). Ста ну ва збор за по ба ру ва ња на имот кој из-
не су ва вкуп но око лу 4 ми ли о ни m2 ме три зем ји ште, ли-
ва ди, па си шта, шу ми и дру го, ка ко и око лу 42 ил ја ди m2 
ста но ви, ду ќа ни и ку ќи. Ба ра ња та за де на ци о на ли за ци ја 
се под не су ва ат од до не су ва ње на За ко нот во 2000 го ди-
на, но во по че то кот за стап ни ци те на ИВЗ има ле по те-
шко тии да стиг нат до по треб ни те до ку мен ти во др жав-
ни те ар хи ви. Спо ред Д. Ди ке на (ин терв ју, 29.06.2011г.), 
по зи ци ја та на ИВЗ е де ка имо тот кој се вра ќа со де на-
ци о на ли за ци ја е/ќе би де на ме нет пред сè за пра кти ку-
ва ње на ис лам ска та ве ра, а до кол ку се ус пее да се вра ти 
це ло куп ни от по ба ру ван имот, то гаш средс тва ќе би дат 
на ме не ти и за ху ма ни тар ни актив но сти, ка ко куј ни за 
си ро маш ни, со би ра ли ште за без дом ни ли ца, бесп лат но 
обра зо ва ние за со ци јал но за гро зе ни те и слич но.
Од под не се ни те ба ра ња до се га се вра те ни око лу 15 % 
(Ди ми три ев ски, 2011). Про цен тот во Скоп је е по мал, ка-
де од 127 ба ра ња до би е ни се са мо 10, до де ка во Би то ла од 
57, се до би е ни 15. Во не кои дру ги гра до ви, ка ко на при-
мер Де бар, Охрид, Не го ти но, Ка ва дар ци, Ве лес, Штип и 
Источ на Ма ке до ни ја, до овој мо мент ИВЗ не ма до би е но 
ни ту ед но пра во сил но ре ше ние за ба ра ње за де на ци о-
на ли за ци ја, спо ред Д. Ди ке на (ин терв ју, 29.06.2011 г.).
ИВЗ на и ду ва на проб лем и во ре а ли зи ра ње на пра во то 
на сопс тве ност на по вра те ни от имот (Стејт де парт мент, 
2009). Име но, по го ле ми от дел од де на ци о на ли зи ра ни те 
имо ти на ИВЗ всуш ност се во рас по ла га ње на дру ги ли-
ца кои исто та ка ги има ат до би е но од стра на на др жа ва-
та во за куп, кон це си ја или не кој друг тип на при вре ме но 
от ту ѓу ва ње. Спо ред ИВЗ вла да та, исто та ка го одол жу ва 
про це сот на де на ци о на ли за ци ја, за поч ну вај ќи град би 
на зем ји ште кое е пред мет на де на ци о на ли за ци ја (Стејт 
де парт мент, 2009).
Во Скоп је ИВЗ ги по ба ру ва, но сè уште не мо же да до бие 
по ве ќе ло ка ли те ти во Ста ра та скоп ска чар ши ја. Та кви 
се Ка пан ан, Су ли ан, Бе зи стен, де се ти на ду ќа ни во Ста-
ра чар ши ја, зем ји ште то на кое се на о ѓа ат Др жав ни от ар-
хив на РМ, Ма ке дон ска та ака де ми ја на на у ки те и умет-
но сти те, дел од МРТВ, Уни вер зи тет ска та биб ли о те ка, 
Ми ни стерс тво то за вна треш ни ра бо ти, по лик ли ни ка та 
Бит-па зар, по ли ци ска та ста ни ца Бит па зар, учи ли шта та 
Цве тан Ди мов, Те фе јуз, Брат ство Единс тво, кли ни ка та 
Ча ир, Фа кул те тот за гра деж ниш тво, Биб ли о те ка та „Бра-
ќа Ми ла ди нов ци“, До мот на АРМ, Му зеј на Ма ке до ни-
ја, дел од зем ји ште то на МРТВ и на комп ле ксот на Уни-
вер зи те тот „Св. Ки рил и Ме то диј“. Во Те то во, исто та ка, 
ИВЗ го ба ра, но не го има до би е но во вла де ние комп ле-
ксот на вер ски об је кти Ара ба ти Ба ба те ќе, сточ ни от и 
жен ски от па зар, До мот на кул ту ра та и де се ти на ду ќа ни 
во цен трал но то по драч је на Те то во, а во Го сти вар, До мот 
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на кул ту ра та, во Ки че во, зе ле ни от па зар.  
Ар гу мен ти кои се ко ри сте ле во од би ва ње на ба ра ња та 
на ИВЗ за де на ци о на ли за ци ја нај пр вин се од не су ва-
ле на прав ни от ле ги ти ми тет, од нос но кон ти ну и тет на 
ИВЗ. Во пр ви те го ди ни од до не су ва ње то на овој за кон 
пр во сте пе ни те ор га ни за де на ци о на ли за ци ја пр во не ѝ 
го приз на ва ат прав ни от кон ти ну и тет на ИВЗ, од нос но 
на Му фтив ство Скоп је ка ко нас лед ник на Ва куф ско по-
ве ренс тво – Скоп је (Вр хо вен суд, 2003). Оваа си ту а ци ја 
се ре ша ва на кра јот на 2003 го ди на ко га Вр хов ни от суд 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја од лу чу ва де ка пр во сте пе ни от 
ор ган ги пре кр шил пра ви ла та на управ на та по стап ка и 
не ос но ва но го до вел во пра ша ње прав ни от кон ти ну и тет 
на Скоп ско то му фтив ство (Вр хо вен суд, 2003).
За ИВЗ од го ле мо зна че ње е вра ќа ње на имо ти те во Ста-
ра та скоп ска чар ши ја. Оби дот да се вра тат овие имот е 
осо бе но отеж нат со до не су ва ње на За ко нот за прог ла-
су ва ње на Ста ра та скоп ска чар ши ја за кул тур но нас-
ледс тво од осо бе но зна че ње до не сен во октом ври 2008 
г. Па та ка, ба ра ње то на ИВЗ за де на ци о на ли за ци ја на 
Бе зи стен (на ци о на ли зи ран во 1952 и прог ла сен за исто-
ри ски спо ме ник на кул ту ра во 1967) под не се но уште во 
мај 2002 го ди на е од би е но во ја ну а ри 2009 г. и по втор но 
од би е но по жал ба во фе вру а ри 2011 го ди на. Во образ ло-
же ни е то на ре ше ни е то, ор га нот за де на ци о на ли за ци ја 
зе мај ќи ги пред вид За ко нот за за шти та на спо ме ни ци те 
на кул ту ра на град Скоп је и За ко нот за ста ра та скоп ска 
чар ши ја, ка ко ос но ва да го од бие ба ра ње то се по ви ка на 
член 7 од За ко нот за де на ци о на ли за ци ја (Ми ни стерс тво 
за фи нан сии, 2011б). Спо ред овој член, „Пред мет на де-
на ци о на ли за ци ја не се пред ме ти и об је кти од осо бе но 
кул тур но и исто ри ско зна че ње и при род ни ре тко сти 
опре де ле ни со за кон“. Вид ли ва е бав но ста во по ста пу-
ва ње то на ор га ни те за де на ци о на ли за ци ја, ско ро се дум 
го ди ни по под не се но то ба ра ње и до не су ва ње на ре ше-
ни е то отка ко е до не сен За ко нот за ста ра чар ши ја. Збо ру-
вај ќи во име то на ИВЗ, Д. Ди ке на (ин терв ју, 29.06.2011г.) 
об ви ну ва де ка Ми ни стерс тво то за фи нан сии во овој слу-
чај по греш но го при ме ну ва За ко нот за Ста ра чар ши ја, 
од нос но де ка тој не мо же да има ре тро а ктив но дејс тво. 
Ис лам ска та вер ска за ед ни ца сме та де ка др жа ва та има 
не пра ве ден од нос кон неа во про це сот на де на ци о на-
ли за ци ја, спо ред Д. Ди ке на (ин терв ју, 29.06.2011г.). Трет-
ма нот кој го до жи ву ва ИВЗ од стра на на др жа ва та во 
про це сот на де на ци о на ли зи ци ја го до жи ву ва ка ко по-
ра ка про тив мул ти ет нич но ста и мул ти кон фе си о нал но-
ста на зем ја та и од нос кој соз да ва јаз по ме ѓу гра ѓа ни те 
од раз лич ни ет ни ку ми и кон фе сии из ја ву ва, Д. Ди ке на 
(ин терв ју, 29.06.2011г.). Спо ред ре и сот Су леј ман Ре џе пи, 
ИВЗ е ди скри ми ни ра на во од нос на де на ци о на ли за ци ја-
та (Ди ми три ев ски, 2011).

Ка то лич ка цр ква
Ка то лич ка та цр ква е вто ра по го ле ми на хри сти јан ска 
за ед ни ца во Ма ке до ни ја. Таа има око лу се дум ил ја ди 
вер ни ци (Др жа вен за вод за ста ти сти ка, 2004), а спо ред 
не кои дру ги про це ни, тој број до стиг ну ва око лу се дум-
на е сет ил ја ди вер ни ци (МЦМС, 2009).
Ка то лич ка та цр ква има под не се но ба ра ње за де на ци о-
на ли за ци ја на имот, од нос но зем ји ште од над 9 ми ли о ни 
m2 во Па љур ци, Бог дан ци. Имо тот во нај го ле ма ме ра е 
шу ма, но вклу чу ва и ве штач ка бра на, ка ко и ре ки и па ти-
шта кои прет ста ву ва ат јав ни до бра. Др жа ва та овој имот 
го има зе ме но во сопс тве ност во 1968 го ди на и иа ко Ка-
то лич ка та цр ква го има по вра те но овој имот во пр во сте-
пе на по стап ка, ре ше ни е то би ло об жа ле но во Ко ми си ја-
та за ре ша ва ње управ ни ра бо ти од втор сте пен од об ла-
ста на де на ци о на ли за ци ја та (Јо ва нов ска, 2009). Спо ред 
Јо ва нов ска (2009), и по крај тоа што ба ра ње то ги има 
по треб ни те до ка зи, цар ски та пии и те ста мент, ре ше-
ни е то би ло об жа ле но од јав но то пра во бра ни телс тво во 
Ге вге ли ја од кое се ба ра ло пре ме ру ва ње на зем ји ште то 

и сопс тве но ста. По ско ро две го ди ни, слу ча јот сè уште 
не е ре шен во Управ ни от суд Скоп је (Јо ва нов ска, 2011). 
Мир чев (2011) сме та де ка дол го го диш но то не ре ша ва ње 
по овој слу чај во суд ски те ин стан ци ја до ве ду ва во пра-
ша ње ед на кво ста на вер ски те за ед ни ци во Ма ке до ни ја. 
Ка то лич ка та цр ква ме ѓу тоа јав но не се има по жа ле но за 
во од нос на овој слу чај, или во од нос на неј зи ни от ста тус 
во зем ја та, ту ку на про тив, спо ред би ску пот Ки ро Сто ја-
нов, „Ма ке до ни ја е при мер за од но сот на др жа ва та кон 
вер ски те за ед ни ци“ (Пе тре ски, 2009).

Еван гел ско-ме то ди стич ка цр ква
Еван гел ско-ме то ди стич ка та цр ква е нај ма ло број на од 
хри сти јан ски те за ед ни ци ко ја е спо ме на та во Уста вот. 
Спо ред про це ни те на Цр ква та, на неа ѝ при па ѓа ат око-
лу пет ил ја ди вер ни ци (МЦМС, 2009).
Еван гел ско-ме то ди стич ка та цр ква е единс тве на та од 
пет те вер ски за ед ни ци ко ја не ма под не се но ни ед но 
офи ци јал но ба ра ње за де на ци о на ли за ци ја на имот. При-
чи на та за ова не се со стои во не по сто е ње та ков имот кој 
бил кон фи ску ван во со ци ја ли стич ки от си стем, ту ку во 
не ма ње по треб на до ку мен та ци ја за да се по ткре пи ва кво 
ба ра ње. Име но, спо ред М. Це ков (ин терв ју, 21.06.2011г.), 
на ЕМЦ во ми на то то ѝ е од зе мен имот во цен та рот на 
Би то ла и се сме та де ка тој имот из не су вал око лу де сет 
ил ја ди m2. Но, ЕМЦ не рас пол га со ни ка кви до ку мен ти 
за да ја по твр ди оваа сопс тве ност, би деј ќи це ла та до ку-
мен та ци ја ѝ би ла од зе ме на во 1945 го ди на. Цр ква та се 
има обра те но до со од вет ни те ин сти ту ции, Аген ци ја та 
за ка та стар за нед виж но сти и Оп шти на та на гра дот Би-
то ла, но офи ци јал ни от од го вор што го има до би е но е де-
ка до ку мен ти те се из го ре ни во по жар кој  се слу чил во 
ар хи ва та на гра дот Би то ла. Но, од дру га стра на, пре ку 
не о фи ци јал ни из во ри глав ни от про по вед ник на Цр ква-
та М. Це ков (ин терв ју, 21.06.2011г.) е ин фор ми ран де ка 
си те до ку мен ти те сè уште по сто јат и се од не се ни на не-
поз на то ме сто во Скоп је, од нос но се др жат скри е ни од 
при мар ни те сопс тве ни ци.  При чи на та за ова спо ред не-
го е не под го тве но ста на др жа ва та ЕМЦ да до бие имот. 
Со о чу вај ќи се со ва ква си ту а ци ја, ЕМЦ во ми на то то и 
сè уште се оби ду ва да ги ос тва ри сво и те ба ра ња пре ку 
офи ци јал ни сред би со др жав ни те функ ци о не ри. Прет-
став ни ци од ЕМЦ во офи ци јал ни сред би со си те прет-
ход ни пре тсе да те ли на вла ди има ат по ста ве но ба ра ње 
за по мош од стра на на ин сти ту ци и те со цел да се ло ци-
ра ат овие до ку мен ти. Но, при е мот од стра на на вла ста 
е про мен лив. Спо ред М. Це ков (ин терв ју, 21.06.2011г.), и 
по крај тоа што во из вес ни на вра ти е изра зе на под др шка 
за про на о ѓа ње на ис чез на та та до ку мен та ци ја за кон фи-
ску ва ни от имот, иста та не е ре а ли зи ра на и нај ви со ки те 
др жав ни ин сти ту ции при ме ну ва ат и иг но рант ски од нос 
кон ЕМЦ. Искус тво то на чле но ви те на ЕМЦ по ка жу ва 
де ка Охрид ски от рам ко вен до го вор са мо нор ма тив но го 
има по диг на то ста ту сот на оваа вер ска за ед ни ца. М. Це-
ков (ин терв ју, 21.06.2011г.) ука жу ва де ка ЕМЦ не се чув-
ству ва рам но прав но тре ти ра на од стра на на др жа ва та, 
ни ту пак рам но прав на со по го ле ми те вер ски за ед ни ци. 

Евреј ска за ед ни ца
Евреј ска та за ед ни ца е нај ма ло број на од пет те вер ски за-
ед ни ци, на неа ѝ при па ѓа ат 250 Евреи (веб-стра ни ца на 
ЕЗРМ). Бро јот на Евре и те во Ма ке до ни ја бил зна чи тел-
но по го лем, но за вре ме на Вто ра та свет ска вој на и на-
ци стич ка та оку па ци ја на Ма ке до ни ја, 7.215 Евреи  (веб-
стра ни ца на Фон дот на Хо ло ка у стот) се де пор ти ра ни во 
кон цен тра ци ски от ло гор во Треб лин ка, Пол ска, со што 
98 % од це ло куп но то евреј ско на се ле ние на Ма ке до ни ја 
е по гу бе но.  
Евреј ска та за ед ни ца е единс тве на вер ска за ед ни ца ко ја 
ги има комп ле ти ра но си те по стап ки на де на ци о на ли за-
ци ја и го има за вр ше но про це сот на по вра ток на имот 
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кон фи ску ван од стра на на др жа ва та. Ва кви от ис ход 
прет ста ву ва по зи ти вен при мер и во ме ѓу на род ни рам ки 
ка де на гло бал но ни во функ ци о ни ра Свет ска та евреј ска 
ор га ни за ци ја за ре сти ту ци ја. 
Евреј ска та за ед ни ца уште во 2002 го ди на по стиг ну ва 
до го вор со Ми ни стерс тво то за фи нан сии за по вра ток на 
имот кој не е опт штес тве но зна ча ен, од нос но по втор но 
ги до би ва во сопс тве ност три згра ди во Би то ла, ед на од 
кои е Пи о нер ски от дом и еден нед ви жен имот во Скоп-
је. Ка ко ком пен за ци ја за си на го ги те, вер ски те имо ти и 
тр гов ски ло ка ли кои за вре ме на вре ме на прет ход ни от 
ре жим би ле пре на ме не ти за дру ги це ли, ЕЗРМ до би ва 
об врз ни ци во вред ност од 2,76 ми ли о ни евра (то гаш на 
вред ност од 165 ми ли о ни де на ри) (Стејт де парт мент, 
2002). Спо ред то гаш ни от пре тсе да тел на ЕЗРМ, Ви ктор 
Ми зра хи (ин терв ју, 14.06.2011 г.), за одре ду ва ње то на 
оваа су ма, зе мај ќи ја пред вид фи нан си ска та моќ на држ-
ва та, Евреј ска та за ед ни ца ја има при фа те но и не ја има 
ос по ре но про це на та на Ми ни стерс тво то за фи нан сии. 
След на та го ди на, Евреј ска та за ед ни ца по вра ту ва уште 
два имо ти (Стејт де парт мент, 2003). 
Со из ме на та на За ко нот на де на ци о на ли за ци ја (2000), 
се уре ду ва и де на ци о на ли за ци ја на имо ти те на Евре и те, 
жр тви на Хо ло ка у стот, кои би ле при сил но де пор ти ра-
ни во на ци стич ки те ло го ри во Треб лин ка, а кои не ма ат 
прав ни нас лед ни ци. По стап ка та за де на ци о на ли за ци ја 
за овие слу чаи му е до ве ре на на др жав ни от ор ган за де-
на ци о на ли за ци ја, ка ко об вр ска во не го ва над леж ност, 
а во ко ја мо же да би де вклу че на и Евреј ска та за ед ни ца 
(член 67 од За ко нот). Со За ко нот е уре де но де ка по вра-
те ни от имот ќе му при па ѓа ат на „Фон дот на Хо ло ка у-
стот на Евре и те од Ма ке до ни ја“, а не го ви те средс тва се 
на ме не ти за из град ба на ме мо ри ја лен цен тар на хо ло-
ка у стот на Евре и те од Ма ке до ни ја. Исто та ка, утвр де но 
е де ка Фон дот ќе би де ра ко во ден од прет став ни ци на 
Евреј ска та за ед ни ца и прет став ни ци на Вла да та на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја. 
Про це ду ри те за де на ци о на ли за ци ја на имо ти те на 
Евре и те кои не ма ат прав ни нас лед ни ци се од ви ва ско ро 
пет го ди ни, земј ќи пред вид де ка ста ну ва збор за имот на 
до ку мен та ци ја на око лу 1450 слу чаи (Стејт де парт мент, 
2006) од си те ли ца кои би ле де пор ти ра ни во Треб лин ка. 
На 27 де кем ври 2007 (Стејт де парт мент, 2007) по стиг нат 
е ко не чен до го вор со др жав ни те ин сти ту ции за ком пен-
за ци ја на на ци о на ли зи ран имот во из ност од 17 ми ли-
о ни евра, со што се за вр шу ва ат си те по стап ки за де на-
ци о на ли за ци ја на имот на Евреј ска та за ед ни ца и со тоа 
ЕЗРМ е единс тве на та вер ска за ед ни ца ко ја го има за вр-
ше но про це сот на де на ци о на ли за ци ја. 

Ди ску си ја
Де на ци о на ли за ци ја та е ка ко про цес на ре трос пе ктив-
на прав да е ед на од го ле ми от број мер ки со кои но ви-
те де мо крат ски те ре жи ми во Цен трал на и Ју го и сточ на 
Евро па рас кр сту ваа со ко му ни стич ко то ми на то. На нор-
ма тив но и етич ко ни во, со ва кви те мер ки се од би ва мо-
рал ни от авто ри тет на прет ход ни от ре жим (Апел, 2005). 
Овој ре жим ги пре кр шу вал по ли тич ки те и еко ном ски те 
пра ва на гра ѓа ни те и со вос по ста ву ва ње де мо крат ски 
си стем не се ја ву ва по тре ба та са мо да се овоз мо жат овие 
пра ва, ту ку и да се на до ме сти на пра ве на та не прав да во 
вре ме то на со ци ја лиз мот. Дел од пос тко му ни стич ки те 
зем ји мош не бр зо при ста пи ја кон де на ци о на ли за ци ја. 
Во Источ на Гер ма ни ја ре сти ту ци ја та е вкор по ри ра на 
уште во Актот за уни фи ка ци ја во 1990 г., Пол ска исто 
та ка ја вне се ре сти ту ци ја та во сво јот устав во 1990 г., Ун-
га ри ја до не се за ко ни за ре сти ту ци ја во 1991 (Апел, 2005), 
Бу га ри ја во 1991 и 1992, а Че шка и Сло вач ка во 1990 и 
1991 г. (Со ци е та теа Ака де ми ка дин Ро ма ниа, 2008). 
Ма ке до ни ја За ко нот за де на ци о на ли за ци ја го до не се во 
1998 г., по доц на од си те овие др жа ви. Тоа е ре зул тат на 
бав но то со зре ва ње на по ли тич ка та вол ја, што се ог ле ду-

ва и во пр ва та вер зи ја на За ко нот ко ја е ре стри ктив на 
и со ди скри ми на тор ски одред би во од нос на ед на кво-
ста на по ра неш ни те сопс тве ни ци (Сте фа нов ски, 2010, 
6), а и не ги вклу чу ва вер ски те за ед ни ци ка ко суб је кти 
на кои им се вра ќа имо тот. Спо ред Сте фа нов ски (2010), 
по ли тич ка та вол ја за де на ци о на ли за ци ја до жи ву ва зре-
лост во 2000 го ди на, ко га из ме не ти от текст на За ко нот, 
кој што ги иск лу чу ва прет ход ни те ди скри ми на тор ски 
одред би и овоз мо жу ва вра ќа ње на имот на вер ски хра-
мо ви, ма на сти ри и ва ка фи, е изг ла сан со кон сен зус и 
има под др шка од две раз лич ни вла ди.
Ако де на ци о на ли за ци ја та е ед на од мер ки те на ре трос-
пе ктив на прав да, то гаш Охрид ски от рам ко вен до го вор 
мо же да се ин тер пре ти ра ка ко акт на мул ти кул тур на 
прав да. ОРД нор ма тив но го по диг на ста ту сот на вер ски-
те за ед ни ци и до не се зна чај но по до бру ва ње во од нос на 
нив на та рам но прав ност и ед на ков ста тус, тол ку ва О. 
Ка дриу (ин терв ју, 28.06.2011г.). „Ед на кво ста е важ на, не 
са мо по ра ди имп ли ка ци и те кои ги има по ин ди ви ду ал-
но то чо ве ко во до сто инс тво, ту ку и по ра ди не го ви от по-
тен ци јал да го за јак не или рас пар чи со ци јал но то тки во“ 
(Ѓор ѓи е ска, 2011, стр. 57). Но, про це сот на де на ци о на ли-
за ци ја ја до ве ду ва во пра ша ње по ли тич ка та вол ја на др-
жа ва та да ја ефе кту и ра оваа рам но прав ност, а со тоа и 
цвр сти на та на не го во то со ци јал но тки во. Спо ред Па рек 
(1998), во мул ти кул тур ни оп штес тва е осо бе но те шко да 
се опре де ли што е рам но прав ност и рам но пра вен трет-
ман во се кој ас пект. Иа ко прин ци пот на ед на квост прет-
по ла га исти пра ви ла да се при ме ну ва ат кон си те и во 
таа смис ла раз ли чен трет ман кон одре де на гру па мо же 
таа гру па да ја при ви ле ги ра, всуш ност ва кви те раз лич-
ни трет ма ни се пред ви де ни за да ги изед на чат гру пи те 
во оп штес тво то, осо бе но оние кои се ин фе ри ор ни, мар-
ги на ли зи ра ни или ран ли ви (Па рек, 1998, стр. 410).
Од при ка жа ни те искус тва се ог ле ду ва раз ли чен сте пен 
на ус пеш ност во де на ци о на ли за ци ја та на раз лич ни те 
вер ски за ед ни ци. Спо ред бе но гле да но, ЕЗРМ е нај у пеш-
на во де на ци о на ли за ци ја та, по што сле ду ва МПЦ, до де-
ка ИВЗ и КЦ има ат мно гу мал или не ма ат ус пех, до де ка 
ЕМЦ не мо же ла ни да вле зе во овој про цес. Не ми нов но, 
ус пе хот на ЕЗРМ е одраз на афир ма ти вен при стап кој 
др жа ва та го има кон Евреј ска та за ед ни ца. Таа е единс-
тве на та за ко ја, од нос но за имо ти те на неј зи ни те по ра-
неш ни при пад ни ци, Евре и те кои ги за гу би ле жи во ти-
те во по гро мот и не ма ат нас лед ни ци,  др жа ва та пре ку 
ор га нот за де на ци о на ли за ци ја по служ бе на долж ност 
по ве ду ва по стап ка за де на ци о на ли за ци ја. Овој слу чај 
на де на ци о на ли за ци ја прет ста ву ва при мер за ус пеш но 
ре а ли зи ра на де на ци о на ли за ци ја на имо ти те на Евре-
и те во свет ски рам ки, ука жу ва В. Ми зра хи (ин терв ју, 
14.06.2011 г.). Ва кви от при стап ѝ по ма га на ЕЗРМ да би де 
единс тве на вер ска за ед ни ца ко ја го има за вр ше но овој 
про цес. Ова оста ва впе ча ток де ка др жа ва та го раз бра ла 
ду хот на мул ту кул ту ра ли ра ли зам, или кон крет но мул-
ти кон фе си о нал ност и раз лич но при ста пи ла кон оваа 
за ед ни ца со цел да ја на док на ти не прав да та на пра ве на 
са мо кон оваа гру па во ми на то то.
Но, ва кви от афир ма ти вен при стап не се одра зу ва во од-
но си те со дру ги те вер ски за ед ни ци. Во слу ча јот на ЕМЦ, 
оваа вер ска за ед ни ца е хен ди ке пи ра на по ра ди не до стиг 
на ма те ри јал ни до ка зи да из вр ши вра ќа ње на на ци о на-
ли зи ра ни от имот. Со цел да ѝ овоз мо жи рам но пра вен 
ста тус ка ко и на дру ги те вер ски за ед ни ци, во овој слу чај 
др жа ва та би тре ба ла да пре зе ме мер ки да ги ло ци ра и 
да ги про нај де со од вет ни те та пии, со цел и оваа вер ска 
за ед ни ца да мо же да има ед на кво учес тво во про це сот 
на де на ци о на ли за ци ја.
И по крај тоа што Ка то лич ка та цр ква не ја до ве ду ва во 
пра ша ње сво ја та рам но прав но ста, не вра ќа ње то на по-
ба ру ва ни от имо тот, и по крај тоа што ги ис пол ну ва по-
треб ни те ус ло ви, збо ру ва за тоа де ка оваа вер ска за ед-
ни ца не ма ед на ков трет ман. Пре ку ова се гле да де ка од 
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три те хри сти јан ски за ед ни ци, са мо Ма ке дон ска та пра-
вос лав на цр ква има не ка ков ус пех во вра ќа ње на имо-
ти те. Ова не зна чи де ка и МПЦ не се има со о чу ва но со 
проб ле ми, но по ка жу ва де ка по ма ло број ни те хри сти јан-
ски де но ми на ции не мо жат да го по стиг нат исти от трет-
ман ка ко до ми нант на та хри сти јан ска цр ква. 
Ма ла та стап ка на вра те ни имо ти на ИВЗ пре диз ви ку ва 
оваа вер ска за ед ни ца да се чув ству ва не рам но прав но 
тре ти ра на од стра на на др жа ва та. До пол ни тел но, ос по-
ру вај ќи ѝ го прав ни от кон ти ну и тет, др жа ва та ја има ди-
скри ми ни ра но ИВЗ и ја ста ве но во по дре де на по лож ба 
во од нос на дру ги те вер ски за ед ни ци. Ва кви от при стап 
кон ИВЗ мо же да има ја за гро зу ва рам но прав но ста на 
ис лам ски те вер ни ци, осо бе но зе мај ќи ја пред вид нив на-
та раз но ли ка ет нич ка при пад ност, мо же да има ре пер-
ку сии врз ре а ли за ци ја на мул ти кул тур ни от кон цепт на 
зем ја та.
Ко неч но, не до стап но ста на ин фор ма ции за де на ци о на-
ли за ци ја та од Ми ни стерс тво то за фи нан сии оне воз мо-
жу ва да се има це ло сен ком па ра ти вен увид во ба ра ња та 
и ре ше ни ја та на пр во сте пе ни те ор га ни за де на ци о на ли-
за ци ја. Ва ков увид би овоз мо жил да се про це ни бр зи на-
та на  од го ва ра ње на ба ра ња та, фи нан си ска та про це на 
за имо ти те кои се вра ќа ат во об врз ни ци, по ткре пе но ста 
на ба ра ња та и би дал по де та лен увид во по ста пу ва ња-
та на ор га ни те за де на ци о на ли за ци ја кон раз лич ни те 
вер ски за ед ни ци. За раз ли ка од ми ни стерс тво то кое не 
ги об ја ву ва сво и те ре ше ни ја, кај Ко ми си ја та за де на ци о-
на ли за ци ја на оп шти ни те Охрид и Ре сен (веб-стра ни ца 
на оп шти на Охрид) има јав но пуб ли ку ва но из ве штаи од 
неј зи ниц те сед ни ци.

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
Тран зи ци ска прав да и за вер ски те за ед ни ци
Ако со до не су ва ње то на За ко нот за де на ци о на ли за ци-
ја и не го во то по до бру ва ње со из ме ни те на за ко нот во 
2000 го ди на, ко га вер ски те за ед ни ци до би ва ат по се бен 
ста тус ка ко ба ра те ли за де на ци о на ли за ци ја на имот, др-
жа ва та пре зе де зна ча ен че кор во ре а ли зи ра ње на еден 
од клуч ни те че ко ри за по стиг ну ва ње на тран зи ци ска 
прав да со цел да ја на док на ди не прав да та на пра ве на од 
прет ход ни от ре жим, ос тва ру ва ње то на де на ци о на ли за-
ци ја та во из ми на ти ве де се ти на го ди ни збо ру ва де ка таа 
вол ја не бе ше исто мер но одра зе на во ре ал но ста. 
Раз ли чен сте пен на ус пех во де на ци о на ли за ци-
ја та
Спо ред по да то ци те кои си со бра оваа сту ди ја та, се утвр-
ди де ка де на ци о на ли за ци ја та во це лост е за вр ше на за 
Евреј ска та за ед ни ца, 50 % за Ма ке дон ска та пра вос лав на 
цр ква, 15 % за Ис лам ска та вер ска за ед ни ца, не е за вр ше-
на за Ка то лич ка та цр ква, а Еван гел ско-ме то ди стич ка та 
цр ква по ра ди не ма ње на до ку мен ти во оп што не по ве-
ду ва по стап ки за де на ци о на ли за ци ја. Раз лич ни от сте-
пен на ус пех во овој про цес пре диз ви ку ва ИВЗ и ЕМЦ 
да се чув ству ва ат не рам но прав ни и ди скри ми ни ра ни од 
стра на на др жа ва та. МПЦ е за до вол на од про це сот, до-
де ка пак Ка то лич ка та цр ква ко ја е за до вол на од од но сот 
на др жа ва та кон вер ски те за ед ни ци, не се про из не су ва 
јав но по ова пра ша ње.
Про из ле гу ва де ка Ма ке до ни ја не е иск лу чок од дру ги-
те зем ји во Источ на и Цен трал на Евро па ка де др жа ва та 
раз лич но се од не су ва кон по ма ли те вер ски за ед ни ци во 
про це сот на де на ци о на ли за ци ја.
Афир ма ти вен при стап за ЕЗРМ
ЕЗРМ е единс тве на вер ска за ед ни ца ко ја ја има за вр-
ше но де на ци о на ли за ци ја та. Ус пе хот на ЕЗРМ е одраз 
на афир ма ти вен при стап на др жа ва та кон Евреј ска та 
за ед ни ца. Са мо во слу ча јот на оваа за ед ни ца, од нос но 
за имо ти те на Евре и те кои за ги на ле во фа ши стич ки те 
ло го ри, а не ма ат прав ни нас лед ни ци, др жа ва та пре ку 

ор га нот за де на ци о на ли за ци ја по служ бе на долж ност 
по ве ду ва по стап ка за де на ци о на ли за ци ја. Ус пеш на та 
де на ци о на ли за ци ја на овие имо ти ја изд во ју ва Ма ке до-
ни ја во свет ски рам ки. При ме ну вај ќи раз ли чен при стап 
кон Евреј ска та за ед ни ца, др жа ва та ја на док на ду ва не-
прав да та на не се на кон оваа за ед ни ца во ми на то то и со 
тоа вос по ста ву ва пра кса за ед на квост во мул ту кон фе си-
о нал но оп штес тво што мо же да пос лу жи ка ко при мер 
за ид ни на.
Преч ки во ос тва ру ва ње на де на ци о на ли за ци ја та
Си те вер ски за ед ни ци се со о чу ва ат со дол го про це су-
и ра ње на ба ра ња та низ над леж ни те ор га ни, проб ле ми 
во со ста ву ва ње на до ку мен та ци ја та за до ка жу ва ње на 
сопс тве ност. Осо бе но проб ле ма ти чен за МПЦ, ИВЗ и 
КЦ е го ле ми от сте пен на об жа лу ва ња од стра на на пра-
во бра ни телс тва та на ре ше ни ја та за вра ќа ње на имо ти. 
ИВЗ, ка ко единс тве на та вер ска за ед ни ца чиј пра вен ле-
ги ти ми тет да учес тву ва во про це сот на де на ци о на ли за-
ци ја бил ос по рен од пр во сте пе ни те ор га ни, до жи ву ва 
не рам но пра вен трет ман во пр ви те го ди ни од де на ци о-
на ли за ци ја од 2002 до 2003 го ди на. 
Др жа ва та да ја зго ле ми ефи кас но ста во по ста-
пу ва ње по себ но на слу ча и те со по мал ус пех, за 
пот тик ну ва ње на ин те гра ци ја та
Пре по рач ли во е др жа ва та да ја зго ле ми ефи кас но ста во 
по ста пу ва ње по ба ра ња та за де на ци о на ли за ци ја и да 
обр не по себ но вни ма ние на ба ра ња та за де на ци о на ли-
за ци ја на оние вер ски за ед ни ци кои има ат по мал ус пех 
во вра ќа ње на имо ти те. На овој на чин ќе им се из ле зе 
во пре срет на оние вер ски за ед ни ци кои се чув ству ва ат 
не рам но прав ни во овој про цес. 
Во ма ке дон ски от кон текст, ова е осо бе но важ но од ас-
пект на из ме не ти от ста тус на вер ски те за ед ни ци ка ко 
ре зул тат на ОРД. Не ед на кви от ста тус има по тен ци јал да 
соз да де чув ство на не при пад ност на оние вер ски за ед-
ни ци кои сме та ат де ка се не рам но прав ни и да вли јае во 
на со ка на де зин те гра ци ја. Со тоа се зго ле му ва мож но-
ста оние вер ски за ед ни ци кои се чув ству ва ат ин фе ри ор-
ни и ди скри ми ни ра ни да се од во ју ва ат од со ци јал но то 
тки во, што ди рект но би се одра зи ло на  оп сто ју ва ње то 
на мул ти кул ту рал но ста и ме ѓу вер ски от со жи вот во ма-
ке дон ско то оп штес тво.
По го ле ма транс па рент ност на над леж ни те ин-
сти ту ции
За тво ре но ста на Ми ни стерс тво то за фи нан сии оне воз-
мо жу ва по дроб но за поз на ва ње на јав но ста со де на ци о-
на ли за ци ја та на имо ти те на вер ски те за ед ни ци. Пре по-
рач ли во е ми ни стерс тво то да ја зго ле ми транс па рент-
но ста и да об ја ву ва ин фор ма ции за ре ше ни ја та што ги 
но си, ка ко што по ста пи ле ко ми си и те во Охрид и во Ре-
сен. Јав но ста има ин те рес да знае кои имо ти се и би ле 
пред мет на де на ци о на ли за ци ја.
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Blagorodna Ampova, Fiscal Decentralization from 2005 to May 2011

РЕЗИМЕ 
Во раз во јот на де цен тра ли зи ра на власт, мо же би нај ва жен дел е соз да ва ње то ста би лен си стем на фи нан си ра ње, кој ќе им овоз мо-
жи на оп шти ни те да ги ис пол ну ва ат сво и те над леж но сти. Охрид ски от рам ко вен до го вор, ме ѓу дру го то, про пи ша да се обез бе ди 
со од ве тен си стем на фи нан си ра ње на ЕЛС, кој ќе им овоз мо жи да ги ис пол ну ва ат си те свои над леж но сти. 
Во пер и о дот од 2005 го ди на до мај 2011 го ди на се усво и ја ос нов ни те за ко ни кои се од не су ваа на ло кал ни те фи нан сии и бе ше 
от поч нат про це сот на фи нан си ска де цен тра ли за ци ја, кој има ше за цел да обез бе ди со од ве тен си стем на фи нан си ра ње, кој ќе им 
овоз мо жи на ЕЛС да ги ис пол ну ва ат нив ни те над леж но сти. Се ко ја оп шти на од Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја се тру де ше да обез бе ди 
фи нан си ска са мо стој ност, пре ку нап ла та на сопс тве ни при хо ди, пред се ло кал ни да но ци и та кси. Се пак, це лос но фи нан си ра ње 
на сопс тве ни от бу џет не ма во ни ту ед на др жа ва, па та ка ни кај нас. За тоа, по крај сопс тве ни те при хо ди, оп шти ни те до би ва ат 
средс тва и од цен трал ни от бу џет. Ова би тре ба ло да обез бе ди со од вет но во ед на чу ва ње/ екви ли за ци ја на ни во на др жа ва, со што 
би се овоз мо жи ло гра ѓа ни те не за вис но во ко ја оп шти на жи ве ат да до би ва ат исти ус лу ги. 
Фи нан си ска та де цен тра ли за ци ја се од ви ва ла со тем по кое би ло при ла го де но на окол но сти те, но усво ју ва ње то на за кон ски те 
одред би не на иш ло на це лос но имп ле мен ти ра ње во пра кти ка та. Та ка, уште са мо 6 оп шти ни ги не ма ат ис пол не то ус ло ви те за 
влез во вто ра фа за од фи скал на та де цен тра ли за ци ја. 
Оваа сту ди ја да ва сли ка на со стој би те во кои се од ви ва ла де цен тра ли за ци ја та во де лот на ло кал ни те фи нан сии, со осврт на си-
сте мот на фи нан си ра ње на ЕЛС, ка ко и на тем по то на влез во вто ра фа за и ге не рал ни те проб ле ми со кои се су ди раа оп шти ни те 
во овој про цес.

PëRMBLEDhJE
Në zhvillimin e pushtetit të decentralizuar, ndoshta pjesa më 
e rëndësishme është krijimi i sistemit stabil të financimit, që do 
t’u mundësojë komunave plotësimin e kompetencave të tyre. 
Marrëveshja kornizë e Ohrit, mes tjerash, parashikon sigurimin 
e sistemit adekuat të financimit të NJPV-ve, që do t’u mundësojë 
plotësimin e të gjitha kompetencave të tyre.
Në periudhën prej vitit 2005 deri në maj të vitit 2011 u miratuan 
ligjet themelore që kishin të bënin me financat lokale dhe u fillua 
procesi i decentralizimit financiar, që kishte për qëllim sigurimin 
e sistemit adekuat të financimit, që do t’u mundësojë NJPV-ve t’i 
plotësonin kompetencat e tyre. Secila komunë e Republikës së 
Maqedonisë po përpiqej të siguronte pavarësi financiare përmes 
të ardhurave personale, para se gjithash tatimet dhe taksat lokale. 
Megjithatë financim të tërësishëm të buxhetit personal nuk ka 
në asnjë shtet, kështu që as te ne. Për këtë, përveç të ardhurave 
personale, komunat marrin mjete edhe nga buxheti qendror. Kjo 
do të duhej të siguronte barazi/ekuilizim në nivel republikan, gjë 
që do të mundësonte që qytetarët pavarësisht se në cilën komunë 
jetojnë, të marrin shërbimet e njëjta.
Decentralizimi financiar u zhvillua në një temp që do t’i ishte 
përshtatur rrethanave, por miratimi i dispozitave ligjore nuk 
hasi në implementim të plotë në praktikë. Kështu, edhe vetëm 6 
komuna nuk i kanë plotësuar kushtet për hyrjen në fazën e dytë të 
decentralizimit fiskal.
Ky studim jep një pasqyrë të situatave në të cilat zhvilloheshin 
decentralizimi në pjesën e financave lokale, me qasje ndaj sistemit 
të financimit të NJPV-ve, sikurse edhe të tempit në hyrjen në 
fazën e dytë dhe problemet e përgjithshme me të cilat përballeshin 
komunat në këtë proces.

SUMMARy
In the development of a decentralised government, maybe the most 
important part is the creation of a stable financing system, which 
would enable the municipalities to fulfil their competencies. The 
Ohrid Framework Agreement, among other things, has stipulated 
that there should be an appropriate system of financing LSGU, 
enabling them to fulfil all of their competencies.
In the period of 2005 to May 2011 the basic laws that pertained 
to local finances were adopted and the process of fiscal 
decentralisation started, aiming at providing an appropriate 
system of financing, which would enable LSGU to fulfil their 
competencies. Each municipality in the Republic of Macedonia 
tried to provide financial independence by collecting its own 
revenue, first of all local taxes and fees. Still, not country has full 
financing of their own budget. Therefore, apart from their own 
revenues, the municipalities also obtain funds from the central 
budget. This should provide an appropriate balancing at national 
level, providing the citizens to obtain the same services regardless 
of the municipality they live in.
The financial decentralisation took place with a pace that was 
adjusted to eh circumstances, but the adoption of the legal 
regulations was not fully implemented in practice. Thus, only 6 
more municipalities have not fulfilled the conditions to enter the 
second phase of fiscal decentralisation.
This study gives an image of the situation in which decentralisation 
in the area of local finances took place, with an overview of the 
LSGU financing, as well as the pace of entering the second phase 
and the general problems that the municipalities faced in this 
process.

ВОВЕД
Не по сред но по прог ла су ва ње то на не за вис но ста на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја, во 1991 го ди на, бе ше усво е на стра-
те ги ја на цен тра ли за ци ја на вла ста со цел да се за јак не 
кон тро ла та на це ла та те ри то ри ја. Оваа стра те ги ја бе ше 
про ме не та по конф ли ктот во 2001 го ди на и Охрид ски от 
рам ко вен до го вор.
Де нес во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја по сто јат 84 оп шти ни и 
Гра дот Скоп је ка ко по себ на еди ни ца на ло кал на та са-
мо у пра ва во ко ја се ос тва ру ва ат за ед нич ки те по тре би 
и ин те ре си на гра ѓа ни те кои про из ле гу ва ат од ка ра кте-
рот на Гра дот Скоп је, ка ко гла вен град на Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја. 
Оп шти от прин цип на прав на та рам ка ко ја го ре гу ли ра 
си сте мот на фи нан си ра ње на ло кал на та са мо у пра ва во 
Ма ке до ни ја е соз да ва ње ста би лен си стем со фи нан си-
ски одрж ли ви оп шти ни кои има ат ка па ци тет да обез бе-

дат ус лу ги за кои ќе би дат од го вор ни пред сво и те гра-
ѓа ни.
Дел од про ме ни те во де лот на фи нан си ра ње то на ЕЛС 
се под вли ја ние на Охрид ски от рам ко вен до го вор и оваа 
сту ди ја на слу чај ќе се освр не са мо на оние про ме ни 
во фи нан си ска та де цен тра ли за ци ја кои би ле под ди-
рект но вли ја ние на Охрид ски от рам ко вен до го вор. 
Се пак, не ми нов но е да се спом нат и дру ги ре ле вант ни 
со стој би. 
Фи нан си ска та де цен тра ли за ци ја офи ци јал но за поч на 
на 01 ју ли 2005 го ди на, а е ре гу ли ра на со За ко нот за фи-
нан си ра ње на ЕЛС, со кој се про пи ша де ка ќе се обез-
бе ди со од ве тен си стем на фи нан си ра ње, но и број ни 
дру ги за ко ни и под за кон ски акти кои беа до пол ни тел но 
усво е ни. Овој про цес се спро ве ду ва ше во фа зи и по драз-
би ра ше ме ха ни зам за фи нан си ра ње на оп шти ни те кој е 
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транс па рен тен и зас но ван на об је ктив ни кри те ри у ми и 
ме ри ла. 
Фи нан си ска та де цен тра ли за ци ја не се од ви ва ше рам но-
мер но во си те оп шти ни во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, пред 
сè по ра ди раз лич ни те ка ра кте ри сти ки на од дел ни те оп-
шти ни, не до сти гот на фи нан си ски и чо веч ки ре сур си. 
По крај тоа, оп шти ни те мо раа да на у чат да ме на џи ра ат 
со сопс тве ни те средс тва, но при тоа да ги вклу чат и гра-
ѓа ни те во про це сот на бу џе ти ра ње. Транс па рент но ста и 
от чет но ста за ед но со пар ти ци па тив но ста ста наа во фо-
ку сот на ра бо те ње то на си те ло кал ни вла сти. 
Пра ктич но то ос тва ру ва ње на овој про цес е во тек.

Ме то до ло ги ја
Ме то до ло шки от при стап обез бе ди пер цеп ци ја на со-
стој би те и увид во фа кти те. При тоа, се по све ти вни ма-
ние на при чин ско-пос ле дич ни от де тер ми ни зам на нор-
ма тив на та, ин сти ту ци о нал на и ре сурс на под го тве ност 
на оп шти ни те да ги ис пол нат ба ра ња та на Охрид ски от 
рам ко вен до го вор во од нос на фи нан си ра ње то и нив ни-
от ка па ци тет во да ден мо мент со од вет но да упра ву ва ат 
со фи нан си и те. 
Со цел да се дој де до ре ле вант ни соз на ни ја за со стој би-
те со фи нан си ра ње то, истра жу ва ње то се од ви ва ше во 
две фа зи: со би ра ње на по да то ци те и обра бо тка и ин тер-
пре та ци ја на со бра ни те по да то ци. 
По да то ци те се обез бе де ни од при мар ни и од се кун-
дар ни из во ри. Ос нов ни по да то ци кои се ко ри стеа беа 
за кон ски те про пи си, по да то ци од ЕЛС, Др жав ни от за-
вод за ста ти сти ка, Ми ни стерс тво то за фи нан сии, Ми ни-
стерс тво то за ло кал на са мо у пра ва, Вла да та на Ре пуб ли-
ка Ма ке до ни ја и дру ги ре ле вант ни ин сти ту ции. Со цел 
да се до би јат ре ле вант ни по да то ци за на чи нот упра ву-
ва ње со ло кал ни те при хо ди, се ко ри сте ни и по да то ци 
од ве ќе спро ве де ни истра жу ва ња, пред сè од МЦМС, 
ЗЕЛС, ОБСЕ, УНДП, ЗФР, но и из ва до ци од ме ди у ми и 
ин терв јуа од екс пер ти. 
За обра бо тка на по да то ци те и до не су ва ње на зак лу чо ци 
се ко ри сте ни ме то ди те на ква ли та тив на и кван ти та тив-
на ана ли за, во ком би на ци ја со ком па ра тив ни от ме тод. 
За ви зу ел но прет ста ву ва ње се ко ри сте ше та бе лар ни от 
и гра фич ки от ме тод на пре зен ти ра ње.

АНАЛИЗА НА ТЕМАТА
Цел та на оваа сту ди ја е да се на пра ви дла бин ска и си-
сте ма тич на ана ли за на фи нан си ска та де цен тра ли за-
ци ја од ас пект на имп ле мен ти ра ње то на одред би те од 
Охрид ски от рам ко вен до го вор и до не су ва ње то со од вет-
на за кон ска ре гу ла ти ва. Пре ку ова истра жу ва ње се сог-
ле ду ва раз во јот на де цен тра ли зи ра на та власт во де лот 
на ло кал ни те фи нан сии, со осврт на обез бе ду ва ње си-
стем на фи нан си ра ње на ЕЛС. 

Ана ли за на за кон ска та рам ка
Чле нот 3 од Охрид ски от рам ко вен до го вор - Раз вој на 
де цен тра ли зи ра на власт, про пи шу ва де ка ќе се усвои 
со од вет на за кон ска рам ка со ко ја ќе се зго ле мат над леж-
но сти те на ЕЛС, но и ќе се обез бе ди со од ве тен си стем 
на фи нан си ра ње, за да им се овоз мо жи на ло кал ни те 
вла сти да ги ис пол ну ва ат си те свои над леж но сти.
Од нор ма ти вен ас пект, во пер и о дот по до не су ва ње на 
Охрид ски от рам ко вен до го вор поч на про це сот на ре-
фор ми ра ње на прет ход ни от си стем на ло кал на та са мо у-
пра ва, пре ку до не су ва ње зна чај ни за ко ни и дру ги акти. 
До не се ни се: За ко нот за ло кал на са мо у пра ва, За ко нот за 
те ри то ри јал на ор га ни за ци ја на еди ни ци те на ло кал на та 
са мо у пра ва и За ко нот за фи нан си ра ње на еди ни ци те на 
ло кал на та са мо у пра ва – три те но сеч ки стол ба на ид ни-
от си стем на ло кал на са мо у пра ва. 
За ко нот за ло кал на та са мо у пра ва бе ше до не сен во ја-

ну а ри 2002 го ди на. Со не го се уре ди ја ос нов ни те над-
леж но сти на оп шти на та. За ко нот за те ри то ри јал на та 
ор га ни за ци ја бе ше до не сен во август 2004 го ди на, а из-
ме ни те и до пол ни те се до не се ни во 2005 и 2008 го ди на. 
Со овој за кон се уре ди те ри то ри јал на та ор га ни за ци ја 
на ло кал на та са мо у пра ва во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Со 
тоа, во мо мен тов во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја има 84 ЕЛС 
и Гра дот Скоп је. 
За ко нот за фи нан си ра ње на ЕЛС бе ше до не сен во сеп-
тем ври 2004 го ди на, а из ме нет и до пол нет во де кем ври 
2004 го ди на. Се пак, офи ци јал на та при ме на за поч на по 
ло кал ни те из бо ри, на 01 Ју ли 2005 го ди на. Овој за кон ги 
ре гу ли ра ос нов ни те из во ри на фи нан си ра ње на оп шти-
на та (сопс тве ни из во ри на при хо ди, до та ции на средс-
тва од бу џе тот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и од бу џе тот на 
фон до ви те и за дол жу ва ње то). 
Со пред ви де но то по сте пе но пре не су ва ње на над леж-
но сти те се овоз мо жи за шти та на оп шти ни те и на цен-
трал на та власт од одре де ни не га тив ни пос ле ди ци, ка ко: 
не ну де ње одре де ни ус лу ги, на ма лу ва ње на ква ли те тот 
на ло кал ни те ус лу ги, пре че ко ру ва ње на ов ла сту ва ња та, 
не по вол ни фи нан си ски со стој би, бу џет ски де фи ци ти, 
хо ри зон тал на фи скал на не рам но те жа итн. Име но, за ко-
но да ве цот уште во мо мен тот на до не су ва ње на За ко нот 
пред ви дел во на ред ни те 2 го ди ни ни ту ед на ЕЛС да не 
вле зе во след на та фа за од фи скал на де цен тра ли за ци ја, 
пред сè по ра ди по тре ба та од при ла го ду ва ње на оп шти-
ни те на но ва та со стој ба. Вла да та во ја ну а ри 2007 го ди-
на фор ми ра ко ми тет за дол жен за сле де ње на ни во то на 
ис пол ну ва ње на ба ра ња та за вле гу ва ње во вто ра та фа за 
од фи скал на та де цен тра ли за ци ја. Но, до сеп тем ври 2007 
го ди на ни ту ед на оп шти на не вле зе во вто ра та фа за од 
фи скал на та де цен тра ли за ци ја. 
Ка ко ос но вен за кон кој го ре гу ли ра фи нан си ра ње то на 
ЕЛС, овој за кон не кол ку па ти бе ше до пол нет и из ме нет, 
во сог лас ност со про ме ни те кои се слу чу ваа во оп кру-
жу ва ње то. Та ка, со про ме ни те на за ко нот во 2007 го ди на 
по де тал но се ре гу ли ра про це сот на бу џе ти ра ње. 
Во 2009 го ди на се ре гу ли ра про це сот на за дол жу ва ње, 
пред сè со цел да се обез бе ди усог ла су ва ње со За ко нот 
за ја вен долг, во на со ка на на та мош на под др шка на про-
це сот на де цен тра ли за ци ја, пре ку зго ле ме на ли бе ра ли-
за ци ја на про це ду ри те и ус ло ви те за за дол жу ва ње на 
оп шти ни те. Со иста та из ме на се зго ле ми про цен тот на 
ДДВ, и тоа по след на та ди на ми ка:
– во 2010 го ди на во ви си на од 3,4 %;
– во 2011 го ди на во ви си на од 3,7 %; и
– во 2012 го ди на во ви си на од 4 %,
од вкуп но нап ла те ни от ДДВ ос тва рен во прет ход на та 
фи скал на го ди на. Од 01 ја ну а ри 2013 го ди на ќе за поч не 
да се при ме ну ва стап ка од 4,5 % (Из вор: За кон за фи нан-
си ра ње на ЕЛС).
Во 2011 го ди на се до не се ни из ме ни на овој за кон со цел 
пре ци зи ра ње на над леж но сти те на Ко ми си ја та за сле де-
ње на раз во јот на си сте мот за фи нан си ра ње на оп шти-
ни те, уре ду ва ње на ра бо та та и над леж но сти те на Ко ми-
си ја та за сле де ње и оцен ка на ис пол не то ста на ус ло ви те 
за пре ми ну ва ње во вто ра фа за од про це сот на фи скал-
на та де цен тра ли за ци ја, из ме ни во де лот на прог ла су ва-
ње на фи нан си ска та не ста бил ност на оп шти ни те и на-
чи нот за неј зи но над ми ну ва ње, зго ле му ва ње на ро кот 
на вра ќа ње на дол го роч на та по зај ми ца и усог ла су ва ње 
со За ко нот за пре кр шо ци во пог лед на ви си на та и рас-
по ни те на гло би те, во де лот на каз не ни те одред би.
За ко нот за фи нан си ра ње на ЕЛС ја пре не се над леж но-
ста за ад ми ни стри ра ње то и при би ра ње на да но ци те на 
имот од цен трал на та на ло кал ни те вла сти, што исто та-
ка е во сог лас ност со член 9 од Европ ска та по вел ба за 
ло кал на са мо у пра ва. 
Усво ју ва ње то на овој за кон имп ли ци ра и про ме на на 
дру ги за ко ни кои се по вр за ни со фи нан си ра ње то на 
ЕЛС. 
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За ко нот за да но ци на имот бе ше до не сен во сеп тем ври 
2004 го ди на, а из ме нет и до пол нет во 2007 и 2011 го ди-
на. Со овој за кон се уре ду ва на чи нот на ода но чу ва ње то 
на след ни ве ви до ви да но ци на имот: Да нок на имот, да-
нок на нас ледс тво и по да рок и да нок на про мет на нед-
виж но сти. Исто та ка, ло кал ни те вла сти има ат мож ност 
са мо стој но да ги утвр ду ва ат стап ки те на овие да но ци, 
на тој на чин пра веј ќи ги да но ци те на имот сопс тве ни 
из во ри на при хо ди. 
Со по себ ни за ко ни се ре гу ли ра ни та кси те ка ко по се бен 
из вор на сопс тве ни при хо ди на оп шти ни те. 
По крај сопс тве ни те из во ри на при хо ди, зна ча ен из вор 
на при хо ди беа и до та ци и те од цен трал на та власт. 
Овие при хо ди беа ре гу ли ра ни со со од вет на за кон ска 
ре гу ла ти ва.
Зна ча ен из вор на при хо ди за оп шти ни те се и при хо-
ди те од ПДД. Стап ка та на ПДД три па ти е про ме не та, 
што ди рект но вли ја е ше на из но сот на нап ла тен да нок 
по оваа ос но ва. Од 2007 го ди на до де нес се прес ме ту ва 
ПДД по стап ка од 10 %.
Од 2009 го ди на до де нес рас пре дел ба та на ДДВ по оп-
шти ни се вр ши во сог лас ност со Уред ба та за рас пре-
дел ба на ДДВ по оп шти ни. Се ко ја го ди на се до не су ва 
со од вет на уред ба, со ко ја се ре гу ли ра овој про цес. Со 
ова тре ба да се обез бе ди одре ден си стем на екви ли за-
ци ја. Од 2010 го ди на се ко ја оп шти на до би ва кон стан тен 
дел од 3.000.000 де на ри и ва ри ја би лен дел, кој за ви си од 
бро јот на жи те ли, по вр ши на та и вкуп ни от број на на се-
ле ни ме ста. 
По крај ова, се ко ја го ди на се до не су ва ат уред би и од лу ки 
за рас пре дел ба на на мен ски и блок до та ции, сог лас но 
про пи ша ни те кри те ри у ми. Се пак, кол ку средс тва одре-
де на оп шти на ќе до бие по ос нов на до та ции од цен трал-
на та власт за ви си пред сè од неј зи ни от ста тус во фи-
скал на та де цен тра ли за ци ја.

По сте пен пре мин во вто ра фа за од фи скал на 
де цен тра ли за ци ја
За ко но да ве цот јас но ја иска жал вол ја та да не се из вр-
ши це лос на фи скал на де цен тра ли за ци ја ни ту во ед на 
оп шти на во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ба рем во пр ви те 2 
го ди ни од от поч ну ва ње то со про це сот. Со та ков при-
стап се вр ши уб ла жу ва ње на не га тив ни те пос ле ди ци од 
пре бр зо пре не су ва ње фи скал ни и фи нан си ски ов ла сту-
ва ња на ло кал но ни во, кои би мо же ле да до ве дат до це-
лос но за ко чу ва ње на си сте мот на фи нан си ра ње на еди-
ни ци те на ло кал на та са мо у пра ва.
Пре ми нот на оп шти ни те од ед на во дру га фа за на де-

цен тра ли за ци ја не бе ше ни мал ку ле сен про цес. Со цел 
да се уни фи ци ра ат кри те ри у ми те за пре мин во одре де-
ни фа зи од де цен тра ли за ци ја та, беа про пи ша ни кри те-
ри у ми за влез во пр ва и вто ра фа за од фи скал на де цен-
тра ли за ци ја, кои тре ба ше да би дат ис пол не ти од се ко ја 
оп шти на.
Се пак, во пра кса пре ми нот од ед на во дру га фа за се од-
ви ва ше со број ни преч ки. Оп шти ни те во овој пер и од 
мо раа да на у чат да нап ла ту ва ат со од вет ни при хо ди, да 
упра ву ва ње со нив, да из ве сту ва ат за при хо ди те и рас-
хо ди те и во це ли от тој про цес да би дат транс па рент ни, 
од го вор ни и от чет ни. Се ко ја оп шти на тре ба ше да из нај-
де на чин да ги ис пол ни ус ло ви те сог лас но за кон и да се 
из бо ри за по до бар „ста тус“, за да мо же да пре ми не во 
на ред на та фа за.
Иа ко се оче ку ва ше по бр зо тем по, пре ми нот сè уште це-
лос но не е за вр шен. Фор ми ра на та Ко ми си ја има ше од го-
вор на ра бо та – да про це ни да ли се ис пол не ти ус ло ви те 
про пи ша ни со за кон. 
Тем по то на вле гу ва ње во вто ра та фа за од фи скал на та 
де цен тра ли за ци ја бе ше след но: 
−	 42 оп шти ни - од 1 сеп тем ври 2007 го ди на90;
−	 9 оп шти ни - од 1 ја ну а ри 2008 го ди на91;
−	 6 оп шти ни - од 1 април 2008 го ди на;
−	 5 оп шти ни – од 1 ју ли 2008 го ди на; 
−	 6 оп шти ни – од 1 ја ну а ри 2009 го ди на; 
−	 1 оп шти на – од 1 ја ну а ри 2010 го ди на; 
−	 4 оп шти ни - од 1 април 2010 го ди на;
−	 1 оп шти на - од 1 ју ли 2010 го ди на; 
−	 3 оп шти ни - од 1 ја ну а ри 2011 го ди на; и 
−	 2 оп шти ни – од 1 април 2011 го ди на. 
Со тоа, во мо мен тов вкуп но 79 оп шти ни се вле зе ни во 
вто ра та фа за од фи скал на та де цен тра ли за ци ја, а за влез 
че ка ат уште 6 оп шти ни.
При чи ни те за ва ка спо ро то тем по на пре мин во вто ра-
та фа за пред се мо же да се нај дат во го ле ми от број фи-
нан си ски проб ле ми и за тек на ти дол го ви, но и отсус тво 
на кон крет на по мош од цен трал на та власт. Ет нич ки от 
иден ти тет на на се ле ни е то кое жи вее во одре де на оп-
шти на не бе ше кри те ри ум за влез во вто ра та фа за од 
фи скал на та де цен тра ли за ци ја. Тем по то на влез во вто-
ра та фа за од фи скал на та де цен тра ли за ци ја за ви се ше 
иск лу чи во од ис пол ну ва ње на об је ктив ни кри те ри у ми, 
кои се при ме ну ваа за си те оп шти ни по дед на кво. 
Сле ди та бе ла рен при каз на не ис пол не то ста на кри те ри-
у ми те за влез во вто ра фа за на оп шти ни те на по че то кот 
на 2008 го ди на и тем по то на влез во вто ра фа за.

Та бе ла 1. Прег лед на ис пол не тост на кри те ри у ми те за влез во вто ра та фа за од фи скал на та де цен тра ли за ци ја  
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Нај мал ку двај ца ква ли фи ку-
ва ни вра бо те ни служ бе ни ци 
во оп штин ска та ад ми ни стра-
ци ја од го вор ни за фи нан си-
ско упра ву ва ње                                                        
Нај мал ку трој ца ква ли фи ку-
ва ни вра бо те ни служ бе ни ци 
во оп штин ска та ад ми ни стра-
ци ја од го вор ни за утвр ду ва ње 
и нап ла та на да но ци                                                        
По се ду ва ње со од ве тен ка-
дров ски ка па ци тет за фи нан-
си ско упра ву ва ње                                                        

90 Ѓ. Петров, Валандово, Кратово, Велес, Штип, Струмица, Конче, Илинден, Градско, Куманово, Аеродром, Неготино, Дојран, Кочани, Богданци, 
Јегуновце, Босилово, С. Николе, Карбинци, Тетово, Гевгелија, Берово, Битола, Долнени, К. Вода, Карпош, Чучер-Сандево, Боговиње, Крушево, 
Бутел, Центар, Зрновци, Радовиш, Теарце, Прилеп, Н. Село, Дебар, Брвеница, М. Брод, Маврово и Ростуше, Чаир и Могила
91 Струга, Ресен, Гостивар, Г. Баба, Дебарца, Липково, Новаци, С. Нагоричане, Ш. Оризари. 
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По ка жа ни до бри фи нан си ски 
ре зул та ти во ра бо те ње то во 
пер и о дот од пос лед ни те 24 
ме се ци                                                        
На вре ме но и пра вил но из ве-
сту ва ње на Ми ни стерс тво то 
за фи нан сии за не га тив ни те 
ре зул та ти од ра бо те ње то                                                        
По сто е ње за о ста на ти не на ми-
ре ни об вр ски кон до ба ву ва-
чи те или кон кои би ло дру ги 
до ве ри те ли, кои ги над ми ну-
ва ат ус ло ви те за пла ќа ња кои 
се во о би ча е ни                                                        
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из вор: „Из ве штај за те ков на та со стој ба и по тре би те на оп шти ни те за влез во вто ра та фа за од фи скал на та де цен тра ли за ци ја во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја“, ЗЕЛС, 2007 го ди на и ана ли зи на авто рот
Обо е ни те по ли ња по со чу ва ат кој кри те ри ум не бил ис пол нет од со од вет на та оп шти на на по че то кот на 2008 г.
Од оп шти ни те кои во мо мен тов не се вле зе ни во вто ра та фа за од фи скал на та де цен тра ли за ци ја, че ти ри (Дел че во, 
Ви ни ца, Охрид и Же ли но) има ат проб лем со за о ста на ти дол го ви, а две оп шти ни (Плас ни ца и Вра не шти ца) има ат 
проб лем со не до вол на еки пи ра ност со пер со нал. 

При хо ди на оп шти ни те
Спо ред За ко нот за фи нан си ра ње на еди ни ци те на ло кал на та са мо у пра ва, из во ри на фи нан си ра ње на оп шти на та 
се: сопс тве ни из во ри на при хо ди, до та ции од средс тва од бу џе тот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и од бу џе ти те на фон-
до ви те92.
По до лу сле ду ва прег лед на оп штин ски те при хо ди вкуп но за си те оп шти ни (из вор: за пер и о дот од 2005 до 2008 го-
ди на „Истра жу ва ње за де цен тра ли за ци ја та“, ОБСЕ, 2009 го ди на, за пер и о дот 2009 и 2010 го ди на „Ин фор ма ци ја за 
про це сот на фи скал на де цен тра ли за ци ја во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во 2010 го ди на“, Ми ни стерс тво за фи нан сии, 
март 2011 го ди на и прес ме тки на авто рот).
Та бе ла 2. Збир ни оп штин ски при хо ди по ви до ви, во ми ли о ни де на ри
Вид на при хо ди 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Да ноч ни при хо ди 3.169,56 3.462,69 4.230,00 6.055,68 4.914,24 5.918,63
Не да ноч ни при хо ди 188,25 1.116,46 1.322,18 1.200,55 1.192,72 1.261,08
Ка пи тал ни при хо ди 4,26 84,96 120,79 174,99 696,06 1.570,08
Тран сфе ри, до та ции и до на ции 2.038,17 3.380,72 5.523,01 13.575,36 16.299,07 15.028,95
До маш но за дол жу ва ње 13,55 0 0 30,40 37,10 116,96

Ге не рал но, мо же да се до не се зак лу чок де ка оп штин ски те при хо ди бе ле жат тен ден ци ја на зго ле му ва ње. Ка ко нај-
те шка го ди на се оце ну ва 2009 го ди на, ко га на ни во на др жа ва да ноч ни те и не да ноч ни те при хо ди се на ма ле ни во 
од нос на 2008 го ди на. И по крај зго ле му ва ње то на да ноч ни те при хо ди во 2010 го ди на, на ни во на др жа ва сè уште го 
не ма ат до стиг на то ни во то кое го имаа во 2008 го ди на. Но, би деј ќи при хо ди те од транс фе ри и до та ции од цен трал-
на та власт се на ме не ти за пла ти на вра бо те ни те во обра зо ва ни е то, ви стин ски зак лу чок е де ка со стој ба та не е по до-
бре на. Ка ко по ткре па на ова, и да ноч ни те при хо ди се на ма ли ле за око лу 15 % од 2007 до 2008 го ди на. Та ка, сле ду ва 
зак лу чо кот де ка фи скал на та де цен тра ли за ци ја е не до вол но имп ле мен ти ра на во пра кса. 
Ур ба ни те оп шти ни, ге не рал но, има ат по ма ли фи нан си ски проб ле ми од ру рал ни те.
Та бе ла 3. При хо ди кај ру рал ни те оп шти ни*, де на ри по гла ва на жи тел, 2010 го ди на

Приходи Сопс твен  
при ход ДДВ -до та ции До та ции за 

па ти шта
Ка пи тал ни 

до та ции
Вку пен при-

ход
Про сек 1.309 1.450 385 152 4.177
Ми ни мум 161 507 0 -2 1.155
Ма кси мум 5.597 4.218 1.116 2.122 22.092
Ко е фи ци ент на ва ри ја ци ја 0,85 0,62 0,73 2,71 0,84

* Из вор: Ажу ри ра на про це на и оп ции за по ли ти ки те, пре зен та ци ја на Ан дреј Ти мо фе ев, УНДП, 13 април 2009 г.

Та бе ла 4. При хо ди кај ур ба ни оп шти ни*, де на ри по гла ва на жи тел, 2010 го ди на

Приходи Сопс твен 
при ход ДДВ -до та ции До та ции за 

па ти шта
Ка пи тал ни 

до та ции
Вку пен при-

ход
Про сек 1.884 938 227 167 3.942
Ми ни мум 670 460 71 0 2.499
Ма кси мум 4.669 3.330 955 1.411 9.541
Ко е фи ци ент на ва ри ја ци ја 0,43 0,62 0,80 2,28 0,42

* Из вор: Ажу ри ра на про це на и оп ции за по ли ти ки те, пре зен та ци ја на Ан дреј Ти мо фе ев, УНДП, 13 април 2009 г.

92 Забелешка: Поради недостиг на официјални информации за структурата на општински приходи и расходи по општини во периодот од 
2005 година до мај 2011 година, се оградувам од претставување финансиски информации за секоја општина посебно и презентирам вкупни 
информации за приходите и расходите на општините. Со цел да обезбедам споредливост на планираните и реализираните општински прихо-
ди, презентирам податоци за Општина Велес.
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Во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја по сто јат го ле ми фи скал ни 
дис па ри те ти. Иа ко бро јот на ру рал ни оп шти ни е мал-
ку под по ло ви на од вкуп ни от број на оп шти ни, во овие 
оп шти ни жи вее са мо 20 % од вкуп но то на се ле ние во 
др жа ва та. Ма ли те, пред сè ру рал ни те оп шти ни се су ди-
ра ат со проб лем на не до вол ни оп штин ски при хо ди. Од 
ед на стра на, се ра бо ти за пре теж но ру рал ни по драч ја, 
чи ја по вр ши на нај че сто се ко ри сти за зем јо дел ско про-
из водс тво и со са мо то тоа на се ле ни е то е ос ло бо де но од 
пла ќа ње на да нок на овој вид имот. Од дру га стра на, си-
сте мот на по дел ба на ДДВ и по крај оби ди те да обез бе-
ди рам но прав ност на оп шти ни те, се пак ги фа во ри зи ра 
по го ле ми те оп шти ни. И при хо ди те кои се нап ла те ни од 
пер со на лен да нок се не до вол ни. Во слу чаи на не до стиг 
на при хо ди, ма ли те оп шти ни те има ат мож ност за склу-
чу ва ње до го во ри за ме ѓу оп штин ска со ра бо тка, кои би 
тре ба ло да овоз мо жат со ра бо тка во одре де ни об ла сти 
(на при мер, ад ми ни стри ра ње ло кал ни да но ци и та кси, 
вна треш на кон тро ла и ре ви зи ја и сл.). 
Нај но ви те из ме ни на За ко нот за гра деж но зем ји ште, кој 
тре ба да за поч не да се при ме ну ва од 1 ју ли 2011 го ди на, 
тре ба да до не сат но ви из во ри на при хо ди во оп шти ни-
те и да ја уб ла жат не по вол на та со стој ба со оп штин ско то 
фи нан си ра ње, пре ку соз да де ни пре дус ло ви за ин ве сти-
ции. 

Зна чај но е да се за бе ле жи де ка оп шти ни те во овој пер и-
од се су ди ра ат и со проб ле ми на не до вол на нап ла та на 
сопс тве ни при хо ди. За ра ди прет ста ву ва ње на оп штин-
ски те при хо ди, сле ду ва при мер на вкуп ни пла ни ра ни и 
ре а ли зи ра ни при хо ди на оп шти на Ве лес во пер и о дот од 
2007 до 2010 го ди на. Од та бе ла та и гра фи ко нот јас но се 
гле да трен дот на по сто ја но зго ле му ва ње на при хо ди те, 
но и проб ле мот со не до вол на нап ла та, пред сè на да ноч-
ни те при хо ди.
Гра фи кон 1. Вкуп ни пла ни ра ни и ре а ли зи ра ни при хо-
ди на оп шти на Ве лес во пер и о дот 2007–2010 г.

20
0

7

200.000.000,00

планирани

реализирани

400.000.000,00 600.000.000,00 800.000.000,00

20
0

8
20

0
9

20
10

Та бе ла 5. При хо ди на оп шти на Ве лес во пер и о дот 2007-2010 го ди на, во де на ри
  2007 2008 2009 2010

пла ни ра ни ре а лиз. пла ни ра ни ре а лиз. пла ни ра ни ре а лиз. пла ни ра ни ре а лиз.

вкуп ни при хо ди 278.957.058 255.288.028 549.681.419 493.682.732 592.322.739 544.967.475 617.821.236 570.891.314 

да ноч ни при хо ди 86.763.600 71.421.374 103.158.878 71.951.934 99.983.934 80.308.213 111.935.308 93.210.547 
не да ноч ни при-
хо ди 42.583.424 32.558.921 49.643.737 37.856.570 55.262.952 37.889.011  56.765.800 32.119.350 

ка пи тал ни при-
хо ди 764.814 1.102.664 25.730.000 17.152.132 19.500.000 19.563.939 6.632.940 13.132.673 

транс фе ри и до-
на ции 148.845.220 150.205.069 371.148.804 366.722.096  417.575.853 407.206.312 442.487.188 432.428.744 

*Из вор: За врш ни сме тки на ЕЛС Ве лес, пре зе ме ни од www.veles.gov.mk 

Та бе ла 6. Вкуп ни рас хо ди кај оп шти ни те, во ми ли о ни де на ри
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ка пи тал ни рас хо ди 2.446,58 2.581,58 2.837,97 4.053,29 4.162,70 4.839,70
Сто ки и ус лу ги 1.554,35 3.443,25 3.949,98 4.985,95 5.688,46 6.067,20
Ка мат ни пла ќа ња 2,90 1,60 0,43 1,33 1,82 1,43
Ре зер ви 23,38 22,61 15,43 33,18 38,98 41,19
Со ци јал ни бе не фи ции 6,87 13,66 12,44 14,06 20,88 21,93
Пла ти и на ем ни ни 698,63 1.193,32 2.662,39 8.901,80 10.478,21 11.714,28
Тран сфе ри и суб вен ции 220,67 224,76 362,96 705,87 668,58 749,44

Из вор: „Истра жу ва ње за де цен тра ли за ци ја та“, ОБСЕ 2009 г. за пер и о дот од 2005 до 2008 г., а за пер и о дот 2009 и 2010 г. „Ин фор-
ма ци ја за про це сот на фи скал на де цен тра ли за ци ја во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во 2010 г. “, Ми ни стерс тво за фи нан сии, март 2011 
г.и прес ме тки на авто рот

Рас хо ди на оп шти ни те
Со цел да ги ис пол нат сво и те над леж но сти, оп шти ни те 

има ат и со од вет ни рас хо ди. Сле ду ва при каз на тренд и 
стру кту ра на ло кал ни вла ди ни рас хо ди во ми ли о ни де на ри.

До 2007 го ди на, нај ви со ки ста вки на рас хо ди беа сто-
ки те и ус лу ги те. Но, од 2008 го ди на на ва му нај ви со ки 
рас хо ди се пла ти те и на ем ни ни те. При чи на та за ова е 
след на та: сог лас но со про це сот на де цен тра ли за ци ја, 
по го лем број од оп шти ни те вле гоа во вто ра та фа за од 
фи скал на де цен тра ли за ци ја. От ту ка, обра зо ва ни е то, 
кул ту ра та, со ци јал на та за шти та и дет ска та за шти та се 
фи нан си ра ни пре ку блок-до та ции транс фе ри ра ни до 
оп шти ни те од цен трал ни от бу џет. Блок-до та ци и те ги 
со др жат и пла ти те и на ем ни ни те за пер со на лот на овие 
ин сти ту ции, од ка де про из ле гу ва и тој по раст на рас хо-
ди те. 

Исто вре ме но, сог лас но Охрид ски от рам ко вен до го вор и 
по доц на усво е ни те за кон ски одред би се из вр ши ја одре-
де ни вра бо ту ва ња во оп штин ска та ад ми ни стра ци ја. 
Овие вра бо ту ва ња од ед на стра на ја зго ле ми ја ефи кас-
но ста и ефе ктив но ста на ра бо те ње то, но од дру га стра-
на пре диз ви ку ва ат до пол ни тел ни рас хо ди за пла ти на 
вра бо те ни те.
Со цел уб ла жу ва ње на пос ле ди ци те од еко ном ска та 
кри за, Вла да та во 2009 до не се не кол ку па ке ти ан ти криз-
ни мер ки. Со нив се пре по ра чаа одре де ни актив но сти 
за на ма лу ва ње на рас хо ди те во ЕЛС, ме ѓу кои: беа огра-
ни че ни вра бо ту ва ња та во ЕЛС, се од ло жи пред ви де но то 
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зго ле му ва ње на пла ти те на јав ни те служ бе ни ци за 10 %, 
се пре по ра ча на ма лу ва ње на ста вка та те ков ни рас хо ди, 
се огра ни чи ја не про ду ктив ни те рас хо ди итн. 

Фи нан си ско упра ву ва ње и кон тро ла
Јав на та вна треш на фи нан си ска кон тро ла и вна треш-
на та ре ви зи ја во ЕЛС од 2009 го ди на се ре гу ли ра ни со 
по себ ни от За кон за јав на вна треш на фи нан си ска кон-

тро ла. Овој за кон и под за кон ски те акти кои про из ле гоа 
од не го има ат за цел да се при до не се кон зајк ну ва ње на 
вна треш на та фи нан си ска кон тро ла и вна треш на ре ви-
зи ја кај ЕЛС, што има за цел соз да ва ње за ште ди пре ку 
зго ле му ва ње на еко но мич но ста, ефи кас но ста и ефе-
ктив но ста во ра бо те ње то. И по крај за кон ска та об вр ска 
за вос по ста ву ва ње на вна треш на ре ви зи ја, со стој ба та на 
ло кал но ни во е след на:

Та бе ла 7. Со стој ба на вна треш на та ре ви зи ја на ло кал но ни во*

2006 2007 2008 2009 2010 01/ 
2011

02/ 
2011

03/ 
2011

04/ 
2011

05/ 
2011

Вос по ста ве ни еди ни ци за вна треш на ре ви зи ја 0 17 32 40 49 52 52 52 52 52
Вна треш ни ре ви зо ри 15 27 33 35 44 45 46 46 46 46
Ра ко во ди те ли на еди ни ци те за вна треш на ре ви зи ја / / 15 18 19 20 20 20 20 20
Из ве штаи на вна треш на та ре ви зи ја 88 107 134 132
Пре по ра ки 455 626 707 815
Про цент на имп ле мен ти ра ни пре по ра ки 60 68 69 58

* Из вор: веб-стра ни ца на Ми ни стерс тво то за фи нан сии на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

Заклучоци
До не се на за кон ска рам ка
Во од нос на Охрид ски от рам ко вен до го вор, се усво е ни 
ос нов ни те за ко ни кои се од не су ва ат на ло кал ни те фи-
нан сии, со што се обез бе ди ја пре дус ло ви за со од ве тен 
си стем на фи нан си ра ње на си те ЕЛС. Во на со ка на ос-
тва ру ва ње на одред би те од Охрид ски от рам ко вен до го-
вор, бе ше от поч нат про це сот на фи нан си ска де цен тра-
ли за ци ја, кој има ше за цел да обез бе ди со од ве тен си стем 
на фи нан си ра ње, кој ќе оси гу ра бу џет ска авто ном ност и 
од го вор ност на ЕЛС во об ла сти те на нив ни те над леж-
но сти. 
До не се ни те за кон ски ре ше ни ја, пред се За ко нот за фи-
нан си ра ње на ЕЛС, но и дру ги те за ко ни кои се од не су-
ваа на фи нан си ра ње то на ЕЛС, соз да доа не оп ход ни пре-
дус ло ви за раз вој на со од ве тен си стем на фи нан си ра ње 
и фи нан си ска са мо стој ност, пре ку мож ност за са мо стој-
но при би ра ње да но ци и транс фе ри од цен трал но ни во.
Не мо же во це лост да се по твр ди хи по те за та де ка усво ју-
ва ње то на за кон ски те одред би при до не ло кон не пре че-
но од ви ва ње на це ло куп ни от про цес на де цен тра ли за-
ци ја, би деј ќи усво е ни те за кон ски одред би не на иш ле на 
це лос но имп ле мен ти ра ње во пра кса.
Фи нан си ска та де цен тра ли за ци ја се од ви ва ла со тем по 
кое би ло при ла го де но на окол но сти те, но не и со тем по 
кое би ло по са ку ва но на по че то кот од ре фор ми те. Пре зе-
ме ни се со од вет ни че ко ри од цен трал на та власт во на со-
ка на обез бе ду ва ње на не оп ход ни пре дус ло ви за пре мин 
во вто ра та фа за на фи скал на та де цен тра ли за ци ја. На о-
ди те на истра жу ва ње то по ка жу ва ат де ка за кон ски те 
одред би не се во це лост по чи ту ва ни од оп шти ни те, што 
имп ли ци ра кон не до вол но ис пол ну ва ње на ус ло ви те за 
влез во след на та фа за од фи скал на та де цен тра ли за ци ја. 
По крај тоа, цен трал на та власт не ма пре зе ме но мер ки за 
санк ци о ни ра ње на оние ЕЛС кои има ат фи нан си ска не-
ста бил ност. Во пер и о дот кој бе ше пред мет на истра жу-
ва ње, оп шти ни те се су ди ра ат со проб лем на за о ста на ти 
дол го ви, не до вол ни из вор ни при хо ди, не до вол ни при-
хо ди од цен трал на та власт, не до во лен пер со нал, за што 
им се по треб ни фи нан си ски ре сур си. Овие проб ле ми се 
ге не рал ни за си те оп шти ни и вле зот во вто ра та фа за се 
ба зи ра ше на ис пол ну ва ње одре де ни кри те ри у ми. 

Фи скал на та де цен тра ли за ци ја без ет нич ки вли-
ја ни ја
Во те кот на истра жу ва ње то се дој де до зак лу чок де ка 
ет нич ки от иден ти тет на на се ле ни е то кое жи вее во со-
од вет на оп шти на не бе ше ни ту олес ни тел на окол ност, 
ни ту преч ка за одре де ни оп шти ни да вле зат во вто ра та 
фа за од фи скал на та де цен тра ли за ци ја.
Оп шти ни те не ма ат до вол но фи нан си ски средс-
тва да ги фи нан си ра ат над леж но сти те 
Спо ред ба та на пла ни ра ни те и ре а ли зи ра ни те при хо ди 
во одре де ни оп шти ни во дат кон зак лу чок де ка оп шти-
ни те не ма ат до вол но фи нан си ски средс тва да ги фи нан-
си ра ат над леж но сти те. Ви си на та на средс тва та кои им 
сто јат на рас по ла га ње ка ко сопс тве ни при хо ди за ви си 
од кон крет на та оп шти на. Спо ред соз на ни ја та, по го лем 
дел од оп шти ни те не ос тва ру ва ат ви сок сте пен на нап-
ла та на сопс тве ни при хо ди, пред сè да но ци те на имот, 
иа ко ја при ме ну ва ат нај ни ска та да ноч на стап ка (0,10 %). 
Ни зок сте пен на авто но ми ја на оп шти ни те
Средс тва та кои им се рас пре де лу ва ат на оп шти ни те 
пре ку на мен ски те и блок-до та ци и те не се рас пре де ле ни 
ни ту ефи кас но ни ту рам но мер но, а цен трал на та власт 
те шко се отка жу ва од „при ви ле ги ја та“ да од лу чу ва за 
при о ри те ти те во оп шти ни те.
Во тек е вос по ста ву ва ње то фи нан си ско упра ву-
ва ње и кон тро ла и вна треш на ре ви зи ја
Фи нан си ско то упра ву ва ње и кон тро ла и вна треш на-
та ре ви зи ја, ка ко и нив но то хар мо ни зи ра ње се ед ни од 
пре дус ло ви те за ста бил но и си гур но фи нан си ра ње на 
ЕЛС. Имај ќи пред вид де ка нив но то вос по ста ву ва ње е во 
тек, мо же ме да зак лу чи ме де ка хи по те за та во овој дел не 
е це лос но ис пол не та. 

Пре по ра ки
Фи на ли зи ра ње на вто ра та фа за од фи скал на та 
де цен тра ли за ци ја
Кај оп шти ни те кои не се вле зе ни во вто ра та фа за по ра-
ди за дол же ност, по треб на е ин тер вен ци ја од др жа ва та, 
пре ку обез бе ду ва ње средс тва за над ми ну ва ње на со стој-
би те. Оп шти ни те кои не се вле зе ни во вто ра та фа за од 
фи скал на та де цен тра ли за ци ја по ра ди не до стиг на пер-
со нал, има ат за кон ска мож ност да склу чат до го во ри за 
ме ѓу оп штин ска со ра бо тка со со сед ни оп шти ни



89

Зго ле му ва ње на сопс тве ни те при хо ди
Оп шти ни те да го иско ри стат пра во то за са мо стој но 
утвр ду ва ње на ви си на та на да ноч ни те стап ки и пра во-
то за нап ла та и сло бод но рас по ла га ње со овие при хо ди. 
Исто та ка да сог ле да ат мож но ста за иско ри сту ва ње на 
пра во то за во ве ду ва ње са мо при до нес и сло бод но уре ду-
ва ње на си те не го ви еле мен ти.
Но ва ме то до ло ги ја за до та ци и те
До та ци и те од цен трал ни от бу џет да прет ста ву ва ат ре-
а лен одраз на по треб ни те средс тва, а не исто ри ска со-
стој ба, да се утвр ди ме то до ло ги ја со ко ја ќе се утвр ди 
це на та на чи не ње на се ко ја пре не се на над леж ност, а 
транс фе ри те да се вр шат сог ласнo утвр ден фи ска лен 
ка па ци тет за се ко ја оп шти на, од нос но да се обез бе ди 
вер ти кал но и хо ри зон тал но во ед на чу ва ње.
Вос по ста ву ва ње и за јак ну ва ње на си сте мот на 
фи нан си ско упра ву ва ње и кон тро ла и вна треш-
на ре ви зи ја
Вос по ста ву ва ње на си сте мот на фи нан си ско упра ву ва-
ње и кон тро ла и вна треш на ре ви зи ја во оние ЕЛС во 
кои не до сти га и за јак ну ва ње на си сте мот на фи нан си-
ско упра ву ва ње и кон тро ла и вна треш на ре ви зи ја во 
оние ЕЛС во кои ве ќе се вос по ста ве ни овие си сте ми. 
Ко ри сте ње на за дол жу ва ње то и јав но то при ват-
но парт нерс тво ка ко ме ха ни за ми за обез бе ду ва-
ње до пол ни тел ни средс тва
Оп шти ни те кои по ка жа ле по зи тив ни ре зул та ти да ги 
ко ри стат мож но сти те за за дол жу ва ње со оп штин ски об-
врз ни ци и/или јав но-при ват но парт нерс тво ка ко ме ха-
ни за ми за обез бе ду ва ње до пол ни тел ни средс тва за ре а-
ли за ци ја на оп штин ски про е кти
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Pranvera imeri, Arlinda imeri
BUxhETi i KoMUNëS Së TETovëS
Пран ве ра Име ри, Ар лин да Име ри, Бу џет на оп шти на Те то во
Pranvera ymeri, Arlinda ymeri, The Budget of the Municipality of Tetovo

REzyME
Decentralizimi është proces i cili kontribuon për demokratizimin e vazhdueshëm të shoqërisë, dhe e largon rrezikun e  kthimit të shtetit 
të centralizuar dhe burokratik me të gjitha pasojat e tyre negative. Konkretisht nga  buxheti i Komunës vërehet që është arritur një shkallë 
më e lartë  e decentralizimit (në periudhën prej vitit 2005 deri vitin 2011), pasiqë nga viti në vit kemi rritje të buxhetit të komunës (edhe 
të ardhurave edhe të shpenzimeve të komunës), por megjithatë masat të cilat janë të domosdoshme të ndërmerren për punë efikase 
të komunës janë lufta kundër korrupsionit, mobilizimi në qasjen e mundshme të fondeve evropiane dhe donacioneve tjera si burim 
plotësues i të ardhurave të komunës dhe bashkëpunimi i mirëfilltë midis pushtetit qendror dhe lokal.

РЕЗИМЕ
Де цен тра ли за ци ја та е про цес кој при до не су ва за по сто ја на де-
мо кра ти за ци ја на оп штес тво то, и ја од да ле чу ва опас но ста на 
вра ќа ње на цен тра ли зи ра на и би ро крат ска др жа ва со си те не-
га тив ни пос лед ни ци. Кон крет но од бу џе тот на оп шти на та се 
за бе ле жу ва де ка е по стиг на та по ви со ка ска ла на де цен тра ли-
за ци ја (во пер и о дот од 2005 до 2011 го ди на), би деј ќи од го ди-
на во го ди на има ме зго ле му ва ње на бу џе тот на оп шти на та (и 
на при хо ди те и на рас хо ди те на оп шти на та), но се пак мер ки те 
кои се не оп ход ни да се пре зе мат за ефи кас на ра бо та се бор ба-
та про тив ко руп ци ја та, мо би ли за ци ја во при о дот до мож ни те 
европ ски фон до ви и дру ги до на ции, ка ко до пол ни те лен из вор 
на при хо ди те на оп шти на та и ви стин ска та со ра бо тка ме ѓу 
цен трал на та и ло кал на та власт.

SUMMARy
Decentralisation is a process that contributes to continuous 
democratization of the society and reduces the danger of returning 
towards centralized and bureaucratic state with all negative 
consequences. Concretely, it is noticeable from the municipality 
budget that higher level of decentralization has been achieved (in 
the period from 2005 to  2011), as there is increase in the budget in 
each subsequent year (both in revenues and expenditures). Still, 
to increase the efficiency of the municipality, some measures are 
needed regarding the fight against corruption, access to potential 
EU funds and other donations, as additional income for the 
municipality and real cooperation with the central government.   

hyRJE 
Komuna e Tetovës financohet nga burime vetjake të të 
ardhurave, dotacione të mjeteve nga buxheti i R. Maqedonisë 
dhe nga buxheti i fondeve, si dhe nga burime tjera të caktuara 
me ligjin për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale.
Të ardhurat dhe shpenzimet e komunës caktohen me Bux-
hetin e komunës. Ky buxhet paraqet bilanc të të ardhurave 
dhe shpenzimeve për vitin fiskal, që fillon më 1 janar dhe 
përfundon më 31 dhjetor çdo vit kalendarik.
Propozimin e buxhetit të komunës e cakton kryetari i ko-
munës dhe e dërgon për miratim deri te Këshilli i komunës, 
por jo më vonë se gjysma e dytë e muajit nëntor. Këshilli 
nuk ka të drejtë ta shqyrtojë buxhetin para skadimit të 20 
ditëve. Këshilli i komunës sjell vendim për çdo ndryshim 
të buxhetit, për shpenzime e miratuara plotësuese dhe 
ndërmerren masa që të rriten të ardhurat e propozuara ose 
të zvogëlohen shpenzimet tjera. Në fund të çdo viti fiskal 
përgatitet llogaria përfundimtare e buxhetit të komunës. 
Llogaria përfundimtare për vitin e kaluar duhet të miratohet 
nga ana e Këshillit të komunës, por jo më vonë se 31 mars 
të vitit aktual (Statuti i Komunës së Tetovës, Tetovë, 2006, 
fq.33-34).

Decentralizimi 
Decentralizimi si term, nënkupton “transferimin e funk-
sioneve të caktuara nga organet qendrore në ato lokale” (Sa-
liu, K., 2002, fq. 263).
Elementet e decentralizmit të vetëqeverisjes lokale janë:
A. Vetëqeverisja lokale është element i decentralizmit, me 
status juridik-administrativ dhe me një sërë të autorizimeve 
të pavarura;
B. Vetëqeverisja lokale, me ruajtjen e pavarësisë dhe vetëqe-
verisjen, në territorin e bashkësisë lokale, kryen edhe disa 
funksione qendrore;
C. Vetëqeverisja lokale, paraqet organizim juridik të ele-
menteve të decentralizmit, bile edhe të centralizmit (Aliu, 
А., Stavileci, Е., 2009, fq. 39).
Decentralizimi është proces i cili kontribuon drejt demokra-

tizimit të vazhdueshëm të shoqërisë. Procesi i këtillë e elimi-
non rrezikun e kthimit drejt shtetit të centralizuar dhe bu-
rokratik me të gjitha pasojat e saja negative, kështu që R. 
Maqedonisë nëse dëshiron të ecë nëpër rrugën drejt struk-
turave euro-atlantike, duhet edhe më tej të vazhdojë me 
reformat në këtë drejtim. Në të kundërtën R. Maqedonisë 
mund të presë kohë të gjatë për tu inkuadruar në struktu-
rat veri-atlantike, të cilat janë perspektivë dhe të cilat do na 
mundësojnë lëvizje të lirë të mallrave, shërbimeve, kapitalit 
dhe njerëzve (Aliu, А., Stavileci Е., 2009, fq. 121). 
Dëmi më i madh ndodh kur kontrolli financiar (fiskal) i zbat-
uar nga ana e pushtetit qendror përdoret për eliminimin e 
kundërshtarit politik te pushteti lokal dhe ku kundërshtarët 
politik e pushtetit lokal eliminohen (shpesh në mënyrë ijo-
racionale, edhe pse në mënyrë legale) përmes pjesës së tyre 
të ardhurave (Shaviq Zh, 2009, fq.27).
Me amendamentin XVII të Kushtetutës, është paraparë de-
centralizimi i organeve të pushtetit qendror. Dhe theksohet 
se duhet të miratohet sa më shpejtë Ligji për vetëqeverisje 
lokale, me të cilin do të forcohen autorizimet e përfaqësuesve 
të zgjedhur lokal dhe dukshëm do të rriten kompetencat e 
tyre në pajtim me Kushtetutën (ndryshimet e parapara në 
Aneksin A) dhe Karta evropiane për vetëqeverisje lokale, 
sipas parimit të organizimit vertikal, që aplikohet në Bash-
kimin Evropian (Saliu, К., 2002, fq.119).
Me ndarjen e re territoriale nga viti 2004, në R. Maqedonisë 
ka gjithsej 84 komuna, prej 124 të cilat ekzistonin paraprak-
isht. Njësitë e vetëqeverisjes lokale janë përgjegjëse për sig-
urimin e shërbimeve kryesore publike, dhe kanë funksione 
tjera siç janë: financimi publik, urbanizmi, arsimi, shënde-
tësia, kultura dhe sporti. Këto funksione nga viti 2004 ishin 
pothuaj të centralizuara, ndërsa më vonë me Ligjin për 
vetëqeverisje lokale, janë decentralizuar. Përveç shërbimeve 
publike për sigurimin e të mirave elementare lokale pub-
like , komunat në kompetencë të tyre e kanë edhe shënde-
tësinë primare, arsimin, kulturën, sportin, mbrojtjen sociale, 
si edhe zhvillimin ekonomik lokal. Komunat dhe Qyteti i 
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Shkupit kanë mundësi për themelimin e ndërmarrjeve të 
veta për kryerjen e shërbimeve publike ose të u japin leje 
për punë organizatave të jashtme (Bexheti, A., 2007, fq. 431).
Procesi i decentralizimit fiskal realizohet në dy faza, me qël-
lim që të krijohen parakushte për transferim të suksesshëm 
të kompetencave nga pushteti qendror në atë lokal. Trans-
ferimi i mjeteve në fazën e parë të decentralizimit filloi në 
vitin 2005, në bazë të Urdhëresës për metodologjinë për 
shpërndarjen e të ardhurave nga tatimi i vlerës së shtuar 
dhe Urdhëresa për metodologjinë për shpërndarje të dota-
cioneve kapitale nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.
Transferimi i mjeteve në fazën e dytë të decentralizimit, 
gjegjësisht bllok dotacionet, fillon kur komunat do ti plotë-
sojnë kushtet për fazën e parë dhe kur do të kenë kapacitet 
adekuate kadrovike për udhëheqje financiare, rezultate të 
mira financiare, në pajtim me afatet dhe rregullat.
Gjithashtu Qeveria e R. Maqedonisë ka formuar komisione, 
të cilat bëjnë vlerësimin nëse komunat i plotësojnë kushtet 
për kalim nga faza e parë në të dytën të decentralizmit dhe 
e informojnë Ministrinë e Financave të R.M., kur komuna 
nuk do të ketë më obligime të mbetura ndaj furnizuesve dhe 
huadhënësve (BNJVL, 2005).

Sektori për financa dhe buxhet në Komunën e 
Tetovës
Sektori për financa dhe buxhet i Komunës së Tetovës është 
përgjegjës për procesin e përgatitjes së buxhetit, duke filluar 
nga të gjitha fazat e përgatitjes së tij, bile, deri te rebalanci i 
tij, nëse është i nevojshëm.
Buxheti paraqet akt juridik, të cilin e propozon kryetari i 
komunës dhe e miraton Këshilli i komunës. Procesi i për-
gatitjes së buxhetit për vitin e ardhshëm paraqet cikël, që 
fillon nga muaji maj në vitin aktual. Përgatitja e propozim 
buxhetit bëhet nga ana e Sektorit për financa, Seksionit për 
buxhet dhe mjete, dhe gjatë kësaj përfshihen: programi për 
zhvillim ekonomik, infrastruktura, mirëmbajtja, programet 
për ndriçim dhe investime. Në muajin tetor, Ministria e 
Financave përgatit letra qarkulluese, të cilat distribuohen 
deri te të gjitha institucionet, ministritë dhe komunat, ku 
prezantohet dinamika e grumbullimit të mjeteve, gjithashtu 
përgatiten edhe letra interne për shfrytëzimin e buxhetit 
komunal. Në këtë fazë bën pjesë edhe përgatitja e planeve 
financiare nga ana e shfrytëzuesve buxhetor, ku janë përf-
shirë shpenzimet, dhe këto dokumente dorëzohen në Sek-
torin për financa. 
Në fazën e dytë përgatiten politikat e komunave, ku arsyeto-
hen shpenzimet e planifikuara. Në këtë mënyrë bëhet for-
mulimi i propozimit të parë nga liderët komunal, që është 
lëndë e analizës së mëtejshme për mangësitë e mundshme. 
Në fazën e tretë në mënyrë të hollësishme shqyrtohet dhe 
miratohet buxheti komunal. Buxheti duhet të shqyrtohet në 
debat publik, ku do të marrin pjesë qytetarët, të cilët japin 
propozime lidhur me punët me karakter lokal, propozimet e 
dhëna shqyrtohen dhe nëse llogaritet se janë të arsyeshme 
përfshihen me buxhetin. Mënyra e këtillë e shqyrtimit të 
buxheteve komunale në debat publik është shumë efikas 
dhe i rëndësishëm, por nuk aplikohet aspak në Komunën e 
Tetovës. Pasi të shqyrtohet propozim buxheti, i njëjti jepet 
për miratim deri te Këshilli i komunës, i cili vendos nëse do 
të miratohet ose jo. Faza e katërt paraqet fazën e implemen-
timit të buxhetit. Pasi të miratohet, dërgohet në Ministrinë 
e Financave të R.M., si informatë, prezantohet në formë të 
caktuar ligjore, dhe shpallet në gazetën zyrtare të komunës 
(bëhet akt i plotfuqishëm). Pasi të shpallet në gazetën zyr-
tare të komunës, fillon implementimi i buxhetit dhe njëko-
hësisht monitorohet implementimi, dorëzohen raporte 
tremujore, në çdo 3 ose 6 muaj deri te Ministria e Financave 
të R.M., të cilat më tej janë lëndë e analizës, që të vërtetohet 
realizimi i buxhetit të planifikuar. Pas përfundimit të vitit 
fiskal, përgatitet llogaria përfundimtare e buxhetit. 
Me ndryshimin e sistemit buxhetor është rregulluar që bux-

heti të përgatitet për dy vitet e ardhshme, gjatë kësaj nuk 
bëhet prezantim analitik, por sintetik.
Buxheti komunal duhet të jetë i balancuar, nuk guxon të 
ketë deficit. Nga viti 2007 lejohet huaja publike e komunave, 
me qëllim që të mbulohet deficiti eventual, pasi që shpesh 
ambiciet janë më të mëdha dhe pritjet janë joreale të push-
tetit lokal. Këtu mund të përmendet edhe entuziazmi i çdo 
kryetari të ri të komunës për punë dhe realizimin e projek-
teve, por duke mos marrë parasysh borxhet, të cilat duhet 
të shlyhen, në buxhet më së shpeshti nuk janë inkuadruar 
shpenzimet për shlyerjen e borxheve të mbetura, gjegjësisht 
bartësit e ri të pushtetit lokal dëshirojnë të bëjnë ndryshime 
pozitive, por dëshirat dhe mundësitë shpesh nuk janë në 
proporcion të njëjtë.
Nëse ka nevojë aplikohet edhe procedura për rebalanc të 
buxhetit komunal, që është i ngjashëm me atë të buxhetit 
shtetëror, me ç’rast në buxhetin komunal lejohen ndryshime 
dhe plotësime, dhe i njëjti duhet të miratohet nga Këshilli. 
Gjithsesi, më së miri është që komuna të mos bëjë rebalanc 
të buxhetit, gjegjësisht ti realizojë të gjitha obligimet dhe 
shpenzimet në kuadër të strukturës së buxhetit.
Realizimi i buxhetit kontrollohet vazhdimisht, nga revizorë 
të jashtëm dhe të brendshëm, që do të thotë ka kontroll, jo 
vetëm juridik, por edhe politik.
Tatimi në pronë prej vitit 2005 mblidhet në bazë të një 
metodologjie të re, e cila shumë rëndë funksionon, ngase 
është risi edhe për vetë popullatën e cila ende nuk është 
e mësuar me të, për shembull në vitin 2009 është planifi-
kuar të paguhen 26.615.000,00 den, por janë paguar vetëm 
18.600.000,00 den, që do të thotë 70 % të shumës së përgjith-
shme të planifikuar. Problemi kyq lidhur me këtë tatim është 
mosdeklarimi i pronës private dhe vlerës reale të saj, për 
këtë shkak duhet të formohen komisione tereni të cilat do 
të bëjnë vlersimin e pronave private në komunën e Tetovës, 
edhe të personave fizik dhe atyre juridik, në mënyrë që të i 
përfshij të gjith detyruesit tatimor. Vlera e e pronës duhet të 
deklarohet konform disa parametrave mikroekonomik dhe 
makroekonomik për shkak të poenave, metodologjia e re e 
parashef këtë. 
Tatimi në fitim nga patundshmëritë paguhet pas secilës 
shitblerje, ndërsa vlera përcaktohet nga ana e këshillit ko-
munal dhe ajo është prej 3 %, përderisa vlerën e tregut të 
pronës, e cakton komisioni sipas metodologjisë së caktuar.
Tatimi në trashegimi dhe dhuratë është obligim për çdo 
person fizik ose juridik që e trashëgon pronën, ose e pra-
non pronën si dhuratë, përveç kur trashëgimtari, gjegjësisht 
pranuesi i dhuratës është i brezit të parë trashëgues.
Taksat e firmave i paguan çdo firmë e regjistruar, ku ka dy 
lloje të paguesve të këtyre taksave, ata janë:
- Persona juridik (firma me veprimtari gjithëpërfshirëse, 
në kuptimin e gjerë, kanë obligim për pagesë të 6,000 de-
narëve dhe 2,000 denarëve plotësuese për çdo objekt ku e 
kryejnë veprimtarinë e tyre).
- Firmat e vogla (të cilat kryejnë veprimtari të kufizuar, 
paguajnë 2.000 denarë për çdo sipërfaqe punuese).
Në Sektorin e financave dhe buxhet të Komunës së Tetovës 
ka 23 persona të cilët janë punësuar në pajtim me Ligjin 
për nëpunës shtetëror dhe të cilët pjesërisht posedojnë 
kualifikimet dhe përvojat e nevojshme. 

Metodologjia
Në hulumtimin shkencor janë përdorur:
- analiza krahasuese, 

- fokus grupet, 

- analiza kuantitative, 

- foto intervistat, dhe

- janë konsultuar ekspertë dhe literaturë për buxhet, si 
dhe shkrime ekonomike.
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vëShTRiM KRAhASUES Në 
FiNANCiMiN KoMUNAL 
Kur flasim për finansimin e komunave është e nevojshme që 
të bëjmë një vështim krahasues të finansimit para dhe pas 
decentralizimit fiskal të komunave. 
Para decentralizimit fiskal, R. Maqedonisë, si shtet më i 
centralizuar në Evropë, ka pasur shumë dobësi në menaxhimin 
me tatimet dhe taksat komunale. Prandaj, taksat dhe tatimet 
komunale janë menaxhuar në nivel qendror dhe Ministria 
e Financave të R.M. kryen grumbullimin dhe shpërndarjen, 
si dhe i kufizon të ardhurat e shumës së caktuar. Në vitin 
2004 në Komunën e Tetovës, këto të ardhura janë kufizuar 
në 400.000 euro, që nuk janë të mjaftueshme për mbulimin 
e shpenzimeve në rrjedhëse të komunës, prandaj ekzistonin 
vështirësi në punën e komunës dhe realizimin e aktiviteteve 
të saja.
Me ligjin e ri për vetëqeverisje lokale, komunave u caktohen 
kompetenca të reja, e krahas kësaj me Ligjin për financim të 
komunave, u rriten burimet e financimit dhe u mundësohet 
që vetë të menaxhojnë me tatimet dhe taksat komunale, në 
mënyrë të pavarur, që e rritë efikasitetin e grumbullimit 
të ardhurave. Menaxhimi personal dhe rritja e burimit 
të ardhurave u mundëson komunave punë më efikase, 
veçanërisht gjatë realizimit të kompetencave të saja.
 Si burime të reja të financimit të komunave janë: një pjesë 
nga tatimi personal dhe nga tatimi i vlerës së shtuar, si dhe 
nga dotacionet (transferimet) nga niveli shtetëror mes të 
cilave edhe dotacione për shkollat fillore dhe të mesme, 
çerdhet e fëmijëve dhe njësitë e zjarrfikësit.
Decentralizimi fiskal filloi në vitin 2005 dhe ka trend pozitiv, 
madhësia e buxhetit komunal (Tabela 1).

Tabela 1. Buxheti i Komunës së Tetovës 2004 -2008 
viti Buxheti (në euro)93

2004 400.000
2005 7.600.000
2006 7.800.000
2007 11.600.000
2008 19.850.000

Nga tabela e lartpërmendur shihet qartë se duke filluar nga 
viti 2005 deri në vitin 2008 ka rritje të mjeteve financiare të 
Komunës së Tetovës për 48,62 herë, që tregon se me procesin 
e decentralizmit fiskal ka rritje të të buxhetit komunal, dhe 
nëse ka menaxhim të drejtë dhe transparent në Komunën e 
Tetovës, mund të arrihen rezultatet të lakmueshme. 

FoKUS GRUPET
Në Fokus grupet morën pjesë studentë të shkencave politike 
të UEJL në qershor 2011.
Nëse mund të me tregoni se cilat janë mangësitë e 
implementimit të decentralizimit lokal, konkretisht në 
Buxhetin e  Komunës së Tetovës?
Sipas burimeve të ndryshme informative ekziston ngecje në 
implementimin e decentralizimit lokal në të gjitha fushat e 
në veçanti në atë fiskale. Ndonëse me kushtetutë dhe ligjin 
mbi vetëqeverisjen lokale parashihen kompetencat të cilat 
organet e pushtetit lokal duhet t’i ushtrojnë në mënyrë të 
pavarur, të cilat do të financohen përmes mjeteve financiare, 
ashtu siç i ka parashikuar ligji dhe kushtetuta, në praktikë 
ky proces akoma nuk është implementuar si duhet. Një 
ngecje e tillë vërehet në mungesën e themelimit të një 
administrate të mirëfillte dhe efikase brenda Komunës 
së Tetovës, dhe gjithashtu në ngecjen apo stërzgjaten e 
kryerjes së projekteve në kompetenca të vetë Komunës së 
Tetovës apo në kompetenca të caktuara (të ushtruara në 
pajtim me organet kompetente të pushtetit qendror).
Cilat janë shkaqet ose faktorët pse nuk implementohet 
93 Buxheti i Komunës së Tetovës 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

procesi i decentralizmit siç duhet në Komunën e Tetovës? 
Ndër shkaqet kryesore për këtë stagnim është pamjaftuesh-
mëria e mjeteve financiare të cilat duhet siguruar nga bux-
heti i shtetit, përmes huave, dotacioneve, dhe 3% i TVSH-se, 
të cilat duhet të bashkohen me mjetet financiare të siguruara 
nga burimet vetanake të komunës (të cilat zakonisht janë të 
pamjaftueshme). Arsye tjetër është edhe menaxhimi i keq 
i tatimeve, taksave, dhe të ardhurave të tjera burimore(që 
mblidhen në komunë) nga ana e vetë organve oficiale të 
komunsë Gjithashtu, një pjesë e fajit për mos përparimin e 
implementimit të decentralizimit duhet t’i lihet edhe vetë 
organeve udhëheqëse të komunës të cilët nuk arrijnë të ven-
dosin bashkëpunim me organizata ndërkombëtare në nivel 
lokal, përmes projekteve, elaborateve të ndryshme, me qël-
lim që të tërheqin mjete financiare , për të kryer funksionet e 
tyre, dhe në këtë mënyrë për të plotësuar nevojat me karak-
ter lokal e që janë me rëndësi të veçantë për qytetarët.
Cilat janë anët pozitive dhe negative për decentralizmin 
e pushtetit lokal?
Argumentet në favor të decentralizimit janë gjithmonë të 
natyrës politike. Studiues të shumtë argumentojnë se sa 
më e lartë të jetë shkalla e decentralizimit të gjitha fushave 
në një shtet, aq më shumë shfaqet karakteri demokratik 
i tij. Qëllimi parësor i çdo demokracie është që ta sjell 
vendimmarrjen sa më pranë qytetarëve, dhe të sigurojë 
kushte jetese të barabarta për të gjithë. Ku më mirë mund 
të realizohen këto të drejta të qytetarëve përpos se në 
bashkësitë e tyre lokale. Shijet, kërkesat, preferencat e 
qytetarëve dëgjohen më shumë në pushtetin lokal se sa 
në atë qendror. Gjithashtu, shanset që autoritetet lokale të 
merren në përgjegjësi për moskryerjen e funksioneve të 
tyre janë më të larta në pushtetin lokal se sa në atë qendror. 
Megjithatë ekzistojnë edhe argumente që e kundërshtojnë 
decentralizimin duke u kapur për   aspektet e efiçiencës 
ekonomike. Sigurisht, shumë më pak mjete financiare do 
harxhoheshin nga buxheti në qoftëse administrimi do të 
bëhej nga një qendër në vend të shumë qendrave lokale. 
Argument tjetër është mos mbajtja e llogarisë ndaj çështjeve 
me rëndësi për gjithë republikën si për shembull ndotja e 
mjedisit, ku meqenëse çdo komunë kujdeset për territorin e 
vete, i anashkalon përgjegjësitë që ka ndaj gjithë republikës 
(për shembull nga pakujdesia ndotet lumi Vardar nga një 
komune, duke dëmtuar gjithë rajonet e Maqedonisë nëpër 
të cilat kalon ky lum). Dukuria e korrupsionit gjithashtu ka 
më shumë mundësi të paraqitet në shkallë më të lartë nëpër 
pushtete lokale se sa në pushtetin qendror. 
Në cilin nivel është implementimi i decentralizmit në 
Komunën e Tetovës?
Në disa fusha niveli i decentralizimit ka arritur shkallë më 
të larte ndërsa në të tjera jo. Kështu Komuna e Tetovës 
merr përgjegjësi , të udhëqë me punët që kanë të bëjnë me 
miratimin e buxhetit dhe llogarisë përfundimtare, mbrojtjen 
e mjedisit, rregullimin e tokave për ndërtim, furnizimin 
me ujë të pijshëm e për ujitje, menaxhimin me mbeturinat, 
ujërat e zeza, mirëmbajtja e rrugëve, lagjeve, objekteve të 
infrastrukturës, etj. Por ngecje hasen në fushën e kulturës, 
arsimit, sportit. Komuna nuk arrin të siguroje kushte për 
zhvillim të arsimit, kulturës apo sportit, ashtu siç parashihet 
me ligjin mbi vetëqeverisjen lokale dhe statutin e saj ndërsa 
arsyet e deklaruara nga përfaqësuesit e zgjedhur në organet 
e Komunës së Tetovës, janë mjetet e pakta financiare që 
lëshohen nga buxheti i shtetit dhe raportet jo te mira midis 
qeverise qendrore dhe asaj lokale.

ANALizA KUANTiTATivE E 
RAPoRTEvE FiNANCiARE Të 
KoMUNëS Së TETovëS
Nga analiza kuantitative e të ardhurave dhe shpenzimeve 
dhe strukturës së tyre, më poshtë në tekst, mund të 
përfundohet qartë se ka rritje të ardhurave dhe shpenzimeve 
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të Komunës së Tetovës, për periudhën para decentralizmit 
dhe pas decentralizimit, që tregon se procesi i decentralizmit 
zbatohet me sukses.

Të ardhurat e realizuara të Komunës së Tetovës
Implementimi i ligjit të ri për financim të komunave në R. 

Maqedonisë, pas fazës së parë për decentralizim fiskal në 
vitin 2005, ka ndikim në potencialin financiar të komunave. 
Analiza tregon jo vetëm centralizim të lartë fiskal, por është 
tregues edhe për atë sa pushteti lokal varet nga pushteti 
qendror, nga aspekti i menaxhimit të ardhurave, që sipas 
ligjit e paraqet potencialin financiar lokal (Tabela 2).

Tabela 2. Struktura e të ardhurave komunale sipas Ligjit për financim të komunave94

Të ardhurat % Struktura 
(%)

Të ardhurat buxhetore burimore (tatimi në pronë, tatimi në trashëgimi, taksat komunale) 1,7% 26,73%

Të ardhurat e deleguara:
А) Tatimi personal:
(3% nga 100% të grumbulluara në territorin komunal)
(10,05 х 50,2% = 5,05 х 3% = 0,16%)
B) Tatimi i vlerës së shtuar:
(3% nga 100% të grumbulluara në territorin komunal)
(32,18 х 50,2% = 16,16 х 3% = 0,49%
C) Gjithsej 1 TP + TvSh

0,16%

0,49%

0,65%

2,52%

7,71%

10,22%

Transferime për arsimin fillor dhe të mesëm
(pagat dhe shpenzimet materiale)

3,4% 53,46%

Transferime për shëndetësi 0,01% 0,16%
Transferime sociale (ndihma sociale)
Transferime për kulturë
Gjithsej (1-5)

0,40%
0,20%

6,36%

6,28%
3,15%

 100%

Të ardhurat e realizuara buxhetore në Komunën 
e Tetovës 
Analiza e të ardhurave buxhetore të Komunës së Tetovës 
për periudhën 2002-2007, tregon rritje graduale te të gjitha 
të ardhurave duke e evidentuar shumën prej 405.334.167 
denarë, gjegjësisht ka rritje më shumë se 14 herë në 
krahasim me vitin 2002. Kjo rritje e të ardhurave është 

rezultat i rritjes së kompetencave të komunës në raport 
me tatimet, si dhe bashkimi me dy komunat rurale me 
Komunën e Tetovës. Në vitin 2007 të ardhurat tatimore 
dhe të ardhurat e pa tatimuara, të cilat akumulohen nga 
administrata komunale përfshijnë 35%, derisa dotacionet 
dhe transferimet nga qeveria përfshijnë 65% nga buxheti i 
përgjithshëm i Komunës së Tetovës (Tabela 3 dhe Tabela 4).

Tabela 3. Të ardhurat e realizuara buxhetore të Komunës së Tetovës për periudhën 2002-200495

Dinamika e të ardhurave-të realizuara
Përshkrimi 2002 2003 2004
Të ardhurat nga tatimet 25,309,573 88% 30,991,866 72% 38,258,218 80%
Të ardhurat e pa tatimuara 3,456,732 12% 2,008,771 5% 660,423 1%
Transferime dhe donacione 0 0% 9,871,669 23% 8,808,647 18%
Gjithsej të ardhura 28,766,305 100% 42,872,306 100% 47,727,287 100%
Të ardhura të planifikuara 29,458,000 100% 36,048,091 100% 47,140,000 100%
Raport realizim-planifikim 97,7% - 118,9% - 101,2% -

Tabela 4. Të ardhurat e realizuara buxhetore të Komunës së Tetovës për periudhën 2005-200796

Dinamika e të ardhurave-të realizuara
Përshkrimi 2005 2006 2007
Të ardhurat nga tatimet 51,662,569 22% 88,210,070 32% 133,513,717 33%

Të ardhurat e pa tatimuara 2,167,215 1% 58,439,758 21% 9,328,138 2%

Transferime dhe donacione 179,186,643 77% 125,655,775 46% 262,429,312 65%

Gjithsej të ardhura 233,016,427 100% 272,460,003 100% 405,334,167 100%
Të ardhura të planifikuara 236,263,000 100% 317,446,411 100% 575,322,878 100%

Raport realizim-planifikim 98,6% - 85,8% - 70,5% -

Struktura dhe vëllimi i të ardhurave në 
Komunën e Tetovës
Gjatë vitit fiskal 2006, Komuna e Tetovës ka realizuar 

94 Ministria e Fincavave të R.M. dhe NJVL (2004)
95 Estimates of the work group acording to the data from Ministry of 
Finance of Republic of Macedonia and the Unit for local self-governance
96 Estimates of the work group acording to the data from Ministry of 
Finance of Republic of Macedonia and the Unit for local self-governance

gjithsej të ardhura në vlerë prej 213.140.000,00 denarë, dhe 
në strukturën e të ardhurave dominojnë transferimet nga 
pushteti qendror, i cili merr pjesë me 59% në të ardhurat e 
përgjithshme (Tabela 5).
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Tabela 5. Struktura dhe vëllimi i të ardhurave në Komunën e Tetovës, 200697

Nr. Lloji i të ardhurave Shuma
(në 000 denarë)

1. Të ardhurat nga tatimet lokale 57,402
Të ardhurat nga tatimet në pasuri
Të ardhurat nga tatimi në trashëgimi dhe dhurata
Të ardhurat nga tatimi në qarkullim i patundshmërisë dhe të drejtave
Të ardhurat nga interesi

6,928
1,348

49,054
72

2. Të ardhurat nga taksat lokale 28,822
2.1. Të ardhurat nga taksat komunale
2.2. Të ardhurat nga taksat administrative
2.3. Të ardhurat nga kompensimet për rregullimin e tokës ndrëtimore

19,995
4,574
4,253

3. Të ardhurat nga pasuria 260
i) Gjithsej të ardhura vetanake komunale (1+2+3) 86,484
4. Transferime nga buxheti i shtetit 35,133
5. Transferime nga buxhetet e fondeve 13,848
6. Të ardhurat nga TvSh 26,961
7. Dotacionet e destinuara 49,714
ii) Gjithsej transferim nga pushteti qendror 126,656

GJiThSEJ (i+ii) 213,140

Shpenzime të realizuara buxhetore në Komunën 
e Tetovës 
Analiza e shpenzimeve buxhetore të Komunës së Tetovës 
për periudhën 2002-2007 tregon se ka rritje graduale të 
shpenzimeve buxhetore në të gjitha pozitat, të cilat arrijnë 

shumën e përgjithshme prej 406.781.057 denarë në vitin 
2007, gjegjësisht ka rritje më shumë se 16 herë në krahasim 
me vitin 2002. Këto ndryshime janë rezultat i kompetencave 
të rritura që i ka Komuna e Tetovës nga decentralizimi fiskal 
(Tabela 6 dhe Tabela 7).

Tabela 6. Shpenzime të realizuara buxhetore në Komunën e Tetovës për periudhën 2002-200498

Shpenzime të realizuara buxhetore në Komunën e Tetovës për periudhën 2002-2004
Dinamika dhe struktura për shpenzimet-të realizuara
Përshkrimi 2002 2003 2004
Të ardhurat personale & 
kompensimet 14,020,819 58% 14,622,900 39% 14,950,437 33%

Mallrat dhe shërbimet 6,623,141 28% 11,719,700 31% 20,078,235 44%
Transferime rrjedhëse 2,520,221 11% 3,529,400 9% 6,295,741 14%
investime kapitale 831,905 3% 7,491,660 20% 3,830,293 8%
Gjithsej shpenzime 23,996,086 100% 37,363,660 100% 45,154,705 100%
Shpenzime të planifikuara 29,458,000 100% 36,048,091 100% 47,140,000 100%
Raport 
Realizim-planifikim 81,5% 100,0% 103,6% 100,0% 95,8% 100,0%

Tabela 7. Shpenzime të realizuara buxhetore në Komunën e Tetovës për periudhën 2005-200799

Dinamika dhe struktura për shpenzimet-të realizuara
Përshkrim 2005 2006 2007
Të ardhurat personale & 
kompensimet 21,601,258 10% 41,534,482 10% 178,360,553 44%

Mallrat dhe shërbimet 343,471,501 16% 124,390,832 47% 97,669,434 24%
Transferime rrjedhëse 523,307 0% 0 0% 0 0%
investime kapitale 159,619,426 74% 96,760,483 37% 130,751,070 32%
Gjithsej shpenzime 216,215,492 100% 262,685,797 100% 406,781,057 100%
Shpenzime të planifikuara 236,263,000 100% 317,446,411 100% 601,582,358 100%
Raport 
realizim-planifikim 91,5% 100% 82,7% 100% 67,6% 100%

Struktura e financimit të planeve aksionare për 
zhvillim ekonomik lokal
Struktura e financimit të strategjive për zhvillim ekonomik 

97 Projekti OSBE-URC, Sektori për financim të Komunës së 
Tetovës,15.08.2007 
98 Estimates of the work group acording to the data from Ministry of 
Finance of Republic of Macedonia and the Unit for local self-governance
99 Estimates of the work group acording to the data from Ministry of 
Finance of Republic of Macedonia and the Unit for local self-governance

lokal është jo adekuate, duke marrë parasysh gjendjen 
financiare dhe borxhet e mëdha, me të cilat ballafaqohet 
Komuna e Tetovës. Siç mund të vërehet vetëm 3% nga 
burimet e financimit, janë nga partneriteti publik-privat, dhe 
kjo është dëshmi për nivelin e ulët të bashkëpunimit mes 
sektorit publik me sektorin privat, që është parakusht për 
zhvillimin ekonomik lokal (Tabela 8).
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Tabela 8. Struktura e financimit të planeve aksionare për zhvillim ekonomik lokal100

Burimi i financimit Pjesëmarrja e burimit të financimit në financimin e 
përgjithshëm të planeve aksionare (%)

Buxheti komunal 53%
Nga donatorët 44%
Partneriteti privat-publik 3%
Gjithsej 100%

investime të realizuara të Komunës së 
Tetovës 
Vlera e përgjithshme e investimeve të realizuara për vitin 
2009 është 135.805.483,00 denarë (gjegjësisht, 2.215.424 
euro). Vlera e përgjithshme e investimeve në vitin 2010 
është 412.429.725,00 denarë (gjegjësisht 6,809,620 euro) 
(Shtojca: Tabela 9 dhe Tabela 10). 
Nga investimet e realizuara të Komunës së Tetovës në vitin 
2009 dhe 2010, mund të vërehet se në Komunën e Tetovës 
ka rritje të investimeve nga viti në vit, gjegjësisht të njëjtat 
janë për 68% më të mëdha në vitin 2010 në raport me vitin 
2009 dhe janë rritur për 2,07 herë në raport me vitin 2009.

Realizimi i investimeve kapitale në Komunën e 
Tetovës 
Shpenzimet kapitale të analizuara nga viti 2005 deri në 
vitin 2007 shënojnë rritje permanente. Shumë më të madhe 
të shpenzimeve kapitale ka në vitin 2005, kur të njëjtat 
shënojnë 159.619.426,00 denarë, si rezultat i dotacioneve të 
marra nga buxheti republikan, shumë prej 100.000.000,00 
denarë, dhe nga burimet vetanake, shumë prej 59.619.426,00 
denarë, të cilat janë për investime infrastrukturore. Në 
vitin 2007 nga shuma e planifikuar prej 195.511.593 denarë, 
Komuna e Tetovës ka realizuar vetëm 67% të investimeve 
kapitale (Tabela 9).

Tabela 9. Realizimi i investimeve kapitale në Komunën e Tetovës për periudhën 2005-2007101

Dinamika e shpenzimeve kapitale - realizimi
Përshkrimi 2005 2006 2007
Blerja e mjeteve themelore 424,699 0,27% 3,079,040 3% 13,682,509 10%
infrastruktura 159,194,727 100% 93,681,443 97% 117,068,561 90%
investime kapitale 159,619,426 100% 96,760,483 100% 130,751,070 100%

investime të planifikuara kapitale 161,332,000 100% 110,862,037 100% 195,511,593 100%

Raport
realizim/planifikim 98,9% / 87,3% / 66,9% /

 

100 UNDP, Si të funksionojë zhvillimi lokal, Proigrami për zhvillim të KB, 
2004
101 Estimates of the Work group acording to the data from Ministry of 
Finance  
of Republic of Macedonia and the Unit for local self-governance
102 Murseli, F. Urban, Komuna e Tetovës, nr.1 janar 2011
103 Murseli, F. Urban, Komuna e Tetovës, nr.1 janar 2011

FoTo iNTERviSTA
Fotografitë kanë për qëllim ta prezantojnë vrullin në 
realizimin e projekteve në Komunën e Tetovës, dhe në 

ato vërehet se fokusi i komunës është në përmirësimin 
e infrastrukturës së qytetit, mirëmbajtja e ambientit, 
furnizimi me ujë dhe ndërtimi i kanalizimeve (Fotografia 1 
dhe Fotografia 2) 

Fotografia 1102 Fotografia 2103

PëRFUNDiME DhE REKoMANDiME

Decentralizim i suksesshëm financiar në Tetovë – 
për pesë vite buxheti i rritur për 48,62 herë (4862%) 
dhe investime për 2,07 herë (207%)
Komuna e Tetovës me sukses filloi me implementimin e 
decentralizimit në vitin 2005, ndërsa dëshmi për këtë është 
vetë buxheti i komunës, që në vitin 2004, para decentralizmit, 
ka qenë 400.000 euro, derisa në fillim të decentralizmit në 
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vitin 2005 ka qenë 7.600.000 euro. Buxheti i Komunës së 
Tetovës rritet nga viti në vit që është tregues se procesi 
i decentralizimit është gjithënjë e mëi suksesshëm. Në 
vitin 2008 buxheti ishte 19.850.000 euro, prej ku shihet se 
dukshëm është rritur në krahasim me vitin 2005, derisa 
buxheti për vitin 2004 ka qenë vetëm 2% nga ai në vitin 2008, 
gjegjësisht është rritur për 48,62 herë. Por, edhe investimet 
janë në nivel të mirë në vitin 2009, kur ato janë 2.215.424 
euro, ndërsa ky trend vazhdon edhe në vitin 2010 kur ato 
janë 6.809.620 euro, prej të cilit pjesa më e madhe e mjeteve 
ishin shpenzuar për përmirësimin e infrastrukturës.
Të shmanget përplasja interesave partiake mes 
pushtetit qendror dhe atij lokal 
Duhet të shmanget përplasja  interesave mes përfaqësuesve 
të pushtetit qendror dhe atij lokal, si rezultat i “bagazhit” 
të tyre të ndryshëm politik ose oponentëve politik, pasi që 
pa dallim nëse përfaqësuesit e këtyre dy nivele të pushtetit 
janë nga struktura e njëjtë sunduese, edhe në nivelin 
qëndror edhe në nivelin lokal,ose është e ndryshme pushteti 
lokal dhe ai qendror,qëllimi i fundit është të punohet për 
të mirën e qytetarëve, të Komunës së Tetovës në rastin 
konkret, dhe domosdo duhet të lihen anësh konfliktet 
politike, por duhet të ketë garë mes tyre kush do të realizojë 
më shumë. Sundimi efikas ekziston kur pushteti lokal dhe 
qendror janë nga parti të ndryshme politike, dhe gjatë 
kësaj asnjëra nga partitë politike nuk ka monopol absolut 
të sundimit, me çka duke i kritikuar gabimet e njërës ose 
tjetrës vjen deri te përmirësimi i punës së tyre. Por, përvoja 
në Komunën e Tetovës e tregon të kundërtën, ekzistojnë 
pengesa të caktuara ndaj pushtetit lokal nga ana e pushtetit 
qendror nga aspekti financiar. Dëmi më i madh ndodh kur 
kontrolli financiar (fiskal) i zbatuar nga ana e pushtetit 
qendror përdoret për eliminimin e kundërshtarit politik 
te pushteti lokal dhe ku kundërshtarët politik të pushtetit 
lokal eliminohen (shpesh në mënyrë irracionale, edhe pse 
në mënyrë legale) përmes një pjese të ardhurave.
Nevojitet rritje e efektivitetit të administratës 
publike
Veçanërisht e rëndësishme për decentralizmin është të 
ketë administratë publike të depolitizuar, që është mirë e 
zhvilluar dhe e cila punon duke u bazuar në politikat dhe 
praktikat më të mira të vendeve nga Bashkimi Evropian. 
Në të vërtetë, ajo duhet ti aplikojë standardet sipas meritës 
dhe ISO standardit 9000, në menaxhimin me resurset 
njerëzore, që kontribuon drejt rritjes së efikasitetit të punës 
së administratës komunale. 
Nevojitet sistem funksional për dhënien e llogarisë 
dhe luftës kundër korrupsionit
Gjithashtu, me rëndësi të veçantë për decentralizimin është 
të aplikohet sistemi funksional për pengimin dhe luftën 
kundër korrupsionit dhe rritja e përgjegjësive te organet 
udhëheqëse dhe administratës komunale. 
Nevojiten më shumë mjete për funksionet dhe për 
investimet kapitale
Bllok dotacionet si mjete financiare që mbulojnë një fushë të 
caktuar, siç janë shkollat fillore, shkollat e mesme, çerdhet e 
fëmijëve dhe fushat tjera të parapara me ligj, deri tani nuk i 
plotësojnë nevojat elementare dhe nuk janë të mjaftueshme 
për plotësimin e nevojave, duke përfshirë edhe investimet 
kapitale.
Kjo mund të arrihet me numër të madh të bllok dhe 
transferime kapitale, me rritjen e të ardhurave nga tatimi 
personal dhe TVSH, partneritetet publike-private dhe qasja 
deri te fondet e BE.
Nevojiten kritere më objektive për transferime 
kapitale dhe realizim komunal
Transferime kapitale nga pushteti qendror, të ndahen sipas 
kritereve më reale gjatë caktimit të prioriteteve. Gjithashtu, 

komunave të ju mundësohet që investimet kapitale në këto 
fusha ti realizojnë vetë dhe të mos u kufizohet e drejta nga 
ana e pushtetit qendror, pasi që ato janë në kompetencën e 
tyre.
Rritja e të ardhurave nga tatimi personal dhe TvSh
Të ardhurat nga tatimi personal i të ardhurave të komunave 
duhet të jenë në përqindje më të madhe se 3%, pasi që ky 
tatim paguhet kryesisht nga të ardhurat e qytetarëve dhe 
është e nevojshme përqindje më e madhe të mbetet në nivel 
lokal, do të thotë në komunë. Të ardhurat nga TVSH-ja në 
komunë duhet të jenë me përqindje më të madhe se 3%.
Nevojitet ndryshim i kritereve për shpërndarjen e 
TvSh
Duhet të bëhet ndryshim i mënyrës së pagesës së të 
ardhurave nga TVSH, do të thotë të caktohen kriteret nga 
pushteti qendror dhe të transferohen nga niveli qendror 
në nivel lokal, por të rregullohet në formë të ngjashme si 
tatimi personal, që do të thotë se në çdo komunë të paguhet 
përqindje të caktuar që mbetet në komunë. Kjo është e 
arsyeshme pasi që TVSH është tatim i konsumimit dhe 
përqindje e merituar duhet të mbetet në atë komunë, pasi 
që është kontribut i drejtpërdrejtë i atyre qytetarëve.
Partneritete publike-private për përmirësimin e 
shërbimeve publike
Është e domosdoshme dhe përmirësimi i madh i 
partneriteteve publike-private që do të bazohet në 
përvojat perëndimore dhe që do të mund të ndihmojë në 
përmirësimin cilësor të shërbimeve publike. 
Nevojiten përpjekje serioze institucionale për qasje 
deri te fondet e BE
Komuna e Tetovës duhet të bëjë përpjekje serioze 
institucionale që të inkuadrohet në programet zhvillimore 
të “Euro regjioneve” dhe shfrytëzimin e fondeve IPA të 
Bashkimit Evropian. 
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ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Jasmina Popovska, Fiscal Decentralization in the Republic of Macedonia

РЕЗИМЕ 
Цел та на оваа сту ди ја на слу чај е да да де кра ток опис на фи скал на та де цен тра ли за ци ја во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и да на пра ви 
ана ли за на фи нан си ра ње то на еди ни ци те на ло кал на са мо у пра ва. 
Со цел да се оце ни про гре сот во фи скал на та де цен тра ли за ци ја од по че то кот зак луч но со 2009 го ди на и да се из ме ри сте пе нот 
на фи скал на де цен тра ли за ци ја, во фо ку сот на оваа сту ди ја е ме ре ње то на про цен ту ал но то учес тво то на при хо ди те и на рас хо-
ди те на оп шти ни те во од нос на БДП и во од нос на фи нал на та јав на по тро шу вач ка. Во Р. Ма ке до ни ја мо же да се зак лу чи, гле да но 
од по да то ци те за вкуп ни те рас хо ди на оп шти ни те, исти те се ко ја го ди на бе ле жат по раст, најм но гу ка ко ре зул тат на транс фе ри-
те од дру ги ни воа на власт. Овој про цес се од ви ва сог лас но пред ви де на та фаз на фи скал на де цен тра ли за ци ја на Р. Ма ке до ни ја. 
Ме ре но спо ред по ка за те лот вкуп ни при хо ди на ЕЛС ка ко про цен ту ал но учес тво во БДП, во 2005 го ди на нив но то учес тво во 
БДП из не су ва 1,89 %, до де ка во 2009 го ди на 5,63 %, при што е ос тва рен по раст од 3,74 про цент ни по е ни. Ова по ка жу ва де ка сте-
пе нот на де цен тра ли за ци ја се зго ле му ва кон ти ну и ра но во це ли от пер и од од 2005 го ди на до 2009 го ди на. Уште еден ин ди ка тор 
за по ви сок сте пен на де цен тра ли за ци ја во Р. Ма ке до ни ја е зго ле ме но то учес тво на вкуп ни те рас хо ди на ЕЛС во БДП и фи нал-
на та др жав на по тро шу вач ка. Во овој мо мент, со ова по стиг на то ни во на фи скал на де цен тра ли за ци ја во Р. Ма ке до ни ја, мо же да 
се ка же де ка во број ки е со се ма со лид но (спо ре де но со про се кот на зем ји те член ки на ОЕЦД), но по ве ќе не е пра ша ње на тоа 
кол ку е спро ве де на фи скал на та де цен тра ли за ци ја, ту ку фо ку сот е на тоа ка ко се спро ве ду ва во од нос на до не су ва ње то од лу ки 
и ис по ра ка та на јав ни те ус лу ги од стра на на ло кал на та власт. 
Исто та ка, пред мет на ана ли за се и сопс тве ни те при хо ди. Исти те рас тат во ап со лут ни из но си се ко ја го ди на во кон ти ну и тет, та-
ка што во 2009 се за 49 % по го ле ми од 2005 го ди на. Ме ѓу тоа, учес тво то на сопс тве ни те при хо ди во од нос на вкуп ни те при хо ди 
на оп шти ни те се на ма лу ва, најм но гу ка ко ре зул тат на зго ле ме ни те при хо ди по ос нов на транс фе ри од дру ги ни воа на власт, кое 
што ука жу ва и на ви со ка фи нан си ска за вис ност на ло кал ни те вла сти од цен трал на та вла да. 
Ка пи тал ни те рас хо ди на оп шти ни те бе ле жат на го рен тренд од 2005 до 2009 го ди на. Ме ѓу тоа, учес тво то на ка пи тал ни те рас хо-
ди на ЕЛС во вкуп ни те рас хо ди на ЕЛС, во пер и о дот од 2005 до 2009 го ди на се на ма лу ва, ка ко ре зул тат на зго ле ме но то учес тво 
на те ков ни те рас хо ди во кои се вклу че ни и пла ти те и на до ме сто ци те на вра бо те ни те во ло кал ни те јав ни уста но ви во обра зо ва-
ни е то, со ци јал на та за шти та и кул ту ра та.

PëRMBLEDhJE
Qëllimi i këtij studim rasti është të japë një përshkrim të shkurtër 
të decentralizimit fiskal në Republikën e Maqedonisë dhe të bëjë 
analizë të financimit të njësive të pushtetit vendor. 
Me qëllim të vlerësimit të përparimit në decentralizimin fiskal 
që nga fillim dhe përfundimisht me vitin 2009 dhe për të matur 
shkallën e decentralizimit fiskal, fokusi i këtij studimi është matja 
e pjesëmarrjes në përqindje të të ardhurave dhe shpenzimeve të 
komunave sa i përket BPB dhe në drejtim të konsumit final publik. 
Në R. Maqedonisë mund të përfundohet, shikuar nga të dhënat për 
totalin e shpenzimeve të komunave, se ato për çdo vit shënojnë 
rritje, kryesisht si rezultat i transferimeve nga nivelet e tjera të 
qeverisjes. Ky proces zhvillohet në pajtim me fazën e parashikuar të 
decentralizimit fiskal në Republikën e Maqedonisë.
Matur sipas treguesit, të ardhurat totale të NJQV si pjesëmarrje në 
përqindje në BPB, në vitin 2005 pjesëmarrja e tyre në BPB ishte 
1,89%, ndërsa në vitin 2009 5,63%, gjatë së cilës është realizuar rritje 
prej 3,74 pikë përqindjeje. Kjo tregon se shkalla e decentralizimit 
është në rritje të vazhdueshme në tërë periudhën nga viti 2005 
deri në vitin 2009. Një tregues tjetër për një shkallë më të lartë 
të decentralizimit në R. Maqedonisë është pjesëmarrja në rritje 
shpenzimeve në total të NJQV-ve në BPB, dhe konsumi final 
shtetëror. Në këtë moment, me këtë nivel të arritur të decentralizimit 
fiskal në Maqedoni, mund të thuhet se shifrat janë mjaft solide (në 
krahasim me mesataren e anëtareve të OECD), por më nuk është 
pyetja se si decentralizimi fiskal është zbatuar por fokusi është mbi 
atë se si zbatohet në drejtim të vendimmarrjes dhe të ofrimit të 
shërbimeve publike nga pushteti lokal.
Gjithashtu temë e analizës janë edhe të hyrat vetanake. Të njëjtat 
janë në rritje në vlera absolute çdo vit në vazhdimësi, kështu që 
në vitin 2009 janë për 49% më të larta se në vitin 2005. Megjithatë, 
pjesëmarrja e të ardhurave vetanake në krahasim me të ardhurat 
totale është në rënie, kryesisht si rezultat i të hyrave në bazë të 
transfereve nga nivelet e tjera të qeverisjes, që tregon edhe varësinë 
e madhe financiare të autoriteteve lokale nga pushteti qendror.
Shpenzimet kapitale të komunave shënojnë trend rritës nga viti 2005 
deri në vitin 2009. Megjithatë, pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale 
të komunave në shpenzimet totale të NJQV-ve në periudhën 
nga vitit 2005 deri në vitin 2009 është zvogëluar si rezultat i 
pjesëmarrjes në rritje të shpenzimeve aktuale ku përfshihen pagat 
dhe kompensimet e personelit në institucionet publike komunale 
në arsim, mbrojtjen sociale dhe në kulturë.

SUMMARy
The goal of this case study is to give a short description of the 
fiscal decentralisation in the Republic of Macedonia and make an 
analysis of the financing of the local self-government units. 
In order to assess the progress in the fiscal decentralisation 
from the beginning, by 2009, and measure the degree of fiscal 
decentralisation, the focus of this study is the measurement of the 
percentage of the participation of the revenues and expenditures 
of the municipalities in GDP and the final public expenditure. 
Seen from the data on the total expenditures of the municipalities, 
in the Republic of Macedonia, it can be concluded that they 
grow each year, mostly as a result of the transfers from other 
level of power. This process is according to the planned phase 
fiscal decentralisation of the Republic of Macedonia. Measured 
according to the indicator total LSGU revenues as a percentage of 
participation in GDP, in 2005 their participation in GDP was 1.89%, 
while in 2009 it was 5.63%, which is a growth of 3.74 percentage 
points. This shows that the degree of decentralisation continuously 
increased for the period from 2005 to 2009. Another indicator of 
the higher decentralisation degree in the Republic of Macedonia 
is the increased participation of the total expenditures of LSGU in 
GDP, and the final public expenditures. At this moment, with this 
level of fiscal decentralisation in the Republic of Macedonia, it is 
quite good in figures (compared to the average of OECD member 
countries), but it is no longer a question of how it is implemented, 
but the focus is on how it is implemented with respect to decision 
making and the public service delivery by the local government. 
A subject of analysis are also the own revenues. They grow in 
absolute amounts every year, and in 2009 they were 49% higher 
than in 2005. However, the participation of own revenues with 
respect to the total expenditures of the municipalities grows 
smaller, mostly as a result of the increased revenues based on 
transfers from other levels of power, which indicates high financial 
dependency of the local government from the central government. 
The capital expenditures of the municipalities are on the rise from 
2005 to 2009. However, the participation of the capital expenditures 
of LSGU in their total expenditures was decreased in the period 
from 2005 to 2009, as a result of the increased participation of 
the current expenditures which cover the salaries and benefits for 
the employees in the local public institutions in education, social 
protection and culture.
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ВОВЕД
Фи скал на де цен тра ли за ци ја е по вр за на со сте пе нот на 
фи скал на та авто но ми ја и од го вор но ста да де на на под-
на ци о нал ни те (ло кал ни) вла сти, таа прет ста ву ва фи-
нан си ска де цен тра ли за ци ја на вла ста, ко ја по драз би ра 
де ле ги ра ње на над леж но сти те за да ва ње јав ни ус лу ги, 
ка ко и пре не су ва ње на пра во то за при би ра ње одре де-
ни при хо ди (ло кал ни да но ци, при хо ди од ус лу ги и сл.). 
Фи скал на де цен тра ли за ци ја прет ста ву ва де во лу ци ја од 
стра на на цен трал на та власт кон ло кал на та власт (др-
жа ви, ре ги о ни, оп шти ни) за вр ше ње одре де ни функ ции, 
пре ку ад ми ни стра тив на власт и фи скал ни те при хо ди 
(Edwin Kее J., 2003).
Ка ко пред ност на фи нан си ска та де цен тра ли за ци ја се 
сме та са ми от факт, кој е мо же би и нај ва жен, де ка вла-
ста се доб ли жу ва до гра ѓа ни те, а со тоа на гра ѓа ни те им 
се овоз мо жу ва по го ле мо учес тво во вла ста и во до не су-
ва ње то од лу ки. Име но, ко га пре фе рен ци и те за јав ни ус-
лу ги се раз ли ку ва ат по ме ѓу под гру пи во на се ле ни е то, а 
ло кал на та власт има од го вор ност за до ста ву ва ње на тие 
ус лу ги, а кои не ма ат го ле ми ек стер на лии, ло кал ни те 
гла са чи ќе ги изг ла са ат сво и те пре фе рен ции и ќе им би-
дат обез бе де ни ни во то и ква ли те тот на јав ни ус лу ги кои 
им се по треб ни. Се оче ку ва вла ди ни те прет став ни ци да 
има ат по го ле ма от чет ност кон гла са чи те за ква ли те тот 
на ус лу ги те кои ги обез бе ду ва ат, а ло кал но то на се ле ние 
да има по го ле ма вол ја да пла ќа за јав ни те ус лу ги, би деј-
ќи нив ни те пре фе рен ции се ис пол не ти. Исто та ка, ед на 
од пред но сти те е про ши ре на да ноч на мре жа и по до бра 
да ноч на мо би ли за ци ја. Се сме та де ка ло кал ни те вла сти 
по до бро ја поз на ва ат ло кал на та еко но ми ја и на се ле ние, 
што е не оп ход но за нап ла та та на опре де ле ни да но ци, 
ка ко да но кот на имот. Да но кот на до да де на вред ност и 
да но кот на при ход, кои ги нап ла ќа цен трал на та власт, 
че сто не до пи ра ат до ма ли те прет при ја ти ја. Не ко гаш, 
ма ли те прет при ја ти ја се прав но иск лу че ни од да нок на 
при ход и ДДВ по ра ди ад ми ни стра тив ни при чи ни. Ра-
бот ни ци те кои се над вор од фор мал ни от се ктор, че сто 
из бег ну ва ат ода но чу ва ње, би деј ќи ад ми ни стра тив ни от 
ме ха ни зам не мо же да ги про нај де. Се сме та де ка ло кал-
ни те вла сти мо же да го оп фа тат и овој дел од да ноч на та 
ос но ва, би деј ќи има ат по го ле мо зна е ње за ло ка на та да-
ноч на ос но ва. Уште еден по зи ти вен ар гу мент во ко рист 
на фи скал на та де цен тра ли за ци ја се сме та тоа што таа 
во ди кон по до бра ди стри бу ци ја на гра до ви те. Ако го ле-
ми те раз ви е ни гра до ви ги по ка чат да ноч ни те стап ки, 
тоа ќе прет ста ву ва мар ги на лен тро шок на жи ве е ње то 
во тие гра до ви, би деј ќи град ски те жи те ли ќе пла ќа ат и 
мар ги на лен тро шок за обез бе ду ва ње на ус лу ги. Со ва-
ква мер ка, до кол ку се ја ват да ноч ни дис па ри те ти по ме-
ѓу гра до ви те, нај ве ро јат но е де ка тоа ќе до ве де до обес-
хра бру ва ње на ур ба на та ми гра ци ја (Bahl R., 1992).
Иа ко де цен тра ли за ци ја та е по зи ти вен про цес кој се по-
вр зу ва со еко ном ски от раст и по рам но ме рен ре ги о на-
лен раз вој, таа се пак има и не до ста то ци, ка ко гу бе ње на 
еко но ми ја та на обем при обез бе ду ва ње то на јав ни те ус-
лу ги, или по не е фи кас ни јав ни ус лу ги, ка ко ре зул тат на 
не раз ви ен ка па ци тет на ло кал но ни во. 
Со цел да се оце ни про гре сот во фи скал на та де цен тра-
ли за ци ја од по че то кот зак луч но со 2009 го ди на и да се 
из ме ри сте пе нот на фи скал на де цен тра ли за ци ја, во фо-
ку сот на оваа сту ди ја е ме ре ње то на про цен ту ал но то 
учес тво то на при хо ди те и на рас хо ди те на оп шти ни те 
во од нос на БДП и во од нос на фи нал на та јав на по тро-
шу вач ка. Во де лот од при хо ди те, од осо бен ин те рес се 
сопс тве ни те при хо ди на оп шти ни те, со цел да се про це-
ни нив на та спо соб ност за нап ла та на ло кал ни те да но-
ци и на до ме сти, но и по ка за тел за са мо о држ ли вост на 
долг рок. На стра на та на рас хо ди те по себ но вни ма ние 
е по све те но на ка пи тал ни те рас хо ди или ин ве сти ци ски 
рас хо ди, врз чи ја ос но ва се соз да ва ат дол го трај ни акти-
ви (на ба вка на ка пи тал ни средс тва и опре ма, ка пи тал ни 

транс фе ри) и нив ни от со од нос до БДП, ка ко ин ди ка тор 
за нив на та по све те ност на дол го роч ни от раз вој.

Ме то до ло ги ја
Во оваа сту ди ја кван ти та тив на та ана ли за на при хо ди те 
и рас хо ди те на еди ни ци те на ло кал на та са мо у пра ва во 
Р. Ма ке до ни ја, во пер и о дот од 2005104 го ди на до 2009 го-
ди на, се ко ри сти за утвр ду ва ње на со стој би те и трен дот 
во из во ри те на фи нан си ски те средс тва и во тро ше ње то 
на фи нан си ски те средс тва, ка ко и сте пе нот на фи скал-
на де цен тра ли за ци ја во Р. Ма ке до ни ја. За пр ва го ди на 
од фи скал на де цен тра ли за ци ја се сме та 2006 го ди на, 
по ра ди тоа што За ко нот за фи нан си ра ње на еди ни ци те 
на ло кал на та са мо у пра ва за поч ну ва ре ал но да се имп-
ле мен ти ра од ју ли 2005 го ди на, но исто та ка и во те кот 
на бу џет ска та 2006 го ди на из вр ше но е усог ла су ва ње на 
фор ма та на бу џе тот на оп шти ни те со фор ма та на бу џе-
тот на РМ. Бу џет ска та 2005 го ди на се зе ма ка ко ос но ва 
за спо ред ба на сте пе нот на де цен тра ли за ци ја, од нос но 
ка ко пос лед на го ди на пред по че то кот на фи скал на та де-
цен тра ли за ци ја. 
По да то ци те се пре зе ме ни од об ја ве ни те за врш ни сме-
тки на бу џе тот на Р. Ма ке до ни ја за 2005, 2006, 2007, 2008 
и 2009 го ди на до де ка по да то ци те за бру то-до маш ни от 
про из вод (БДП) и фи нал на та др жав на (јав на) по тро шу-
вач ка на Р. Ма ке до ни ја за пер и о дот 2005-2009 го ди на се 
пре зе ме ни од Др жав ни от за вод за ста ти сти ка (ДЗС). 
Де цен тра ли за ци ја та е комп ле ксен и по ве ќес ло ен кон-
цепт кој оп фа ќа фи скал ни, по ли тич ки и ад ми ни стра-
тив ни ди мен зии. И ме ре ње то на де цен тра ли за ци ја та е 
по дед на кво комп лекс но, а за да се оце нат одре де ни ас-
пе кти од фи скал на та де цен тра ли за ци ја мо же да се иско-
ри стат фи скал ни те те ко ви до, од и по ме ѓу раз лич ни те 
ни во на власт (Свет ска бан ка, 2011). Во нај го ле ми от дел 
од на пра ве ни те ме ѓу на род ни истра жу ва ња за ме ре ње 
на ни во то на фи скал на де цен тра ли за ци ја се ко ри стат 
по да то ци те и фор му ли те на по ка за те ли те об ја ве ни од 
Ме ѓу на род ни от мо не та рен фонд и во по ве ќе то од нив 
сте пе нот за де цен тра ли за ци ја се ме ри пре ку про цен ту-
ал но учес тво на вкуп ни те рас хо ди на ло кал на та власт 
во вкуп ни те др жав ни рас хо ди, во фи нал на та др жав на 
по тро шу вач ка или бру то-до маш ни от про из вод, ка ко и 
про цен ту ал но учес тво на вкуп ни те при хо ди на ло кал-
на та власт во вкуп ни те др жав ни при хо ди или бру то-до-
маш ни от про из вод. И во ова истра жу ва ње се при ме ну-
ва ат ва кви те по ка за те ли, а при прес ме тка та се ко ри стат 
по да то ци од на ци о нал ни из во ри (Др жа вен за вод за 
ста ти сти ка, Ми ни стерс тво за фи нан сии и др.). Ме ѓу тоа, 
тре ба да се зе ме пред вид де ка учес тво на вкуп ни те рас-
хо ди на ло кал на та власт во вкуп ни те др жав ни рас хо ди 
не е со вр ше на мер ка за фи скал на та де цен тра ли за ци ја.
Со цел да се оце ни спо соб но ста на еди ни ци те за ло кал-
на са мо у пра ва за нап ла та на ло кал ни те да но ци и на до-
ме сти и нив на та са мо о држ ли вост на долг рок, се ана ли-
зи ра стру кту ра та на при хо ди на оп шти ни те и се прес ме-
ту ва про цен ту ал но то учес тво на сопс тве ни те при хо ди 
во вкуп ни те при хо ди на оп шти ни те. Про цен ту ал но то 
учес тво на ка пи тал ни те рас хо ди или ин ве сти ци ски рас-
хо ди во вкуп ни те рас хо ди на оп шти ни те се ко ри сти ка-
ко по ка за тел за нив на та по све те ност на дол го роч ни от 
раз вој.
За ком па ра ти вен прег лед се зе ме ни по да то ци за сте пе-
нот на де цен тра ли за ци ја на зем ји те член ки на ОЕЦД во 
2009 го ди на, од нос но про сеч но то про цен ту ал но учес тво 
на вкуп ни те при хо ди на ло кал на та власт во БДП, ка ко и 
про сеч но то про цен ту ал но учес тво на вкуп ни те рас хо ди 
на ло кал на та власт во БДП во 2009 го ди на. 

104 Во текот на буџетскиот процес за 2006 година извршено е 
усогласување на формата на буџетот на општините со формата на 
буџетот на Р. Македонија.
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ПРАВНА РАМКА
Во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја на гра ѓа ни те им се га ран ти ра 
пра во то на ло кал на са мо у пра ва со Уста вот на Р. Ма ке до-
ни ја. Bо еди ни ци те на ло кал на та са мо у пра ва гра ѓа ни те 
не по сред но и пре ку прет став ни ци учес тву ва ат во од лу-
чу ва ње то за пра ша ња од ло кал но зна че ње, а осо бе но во 
об ла сти те на ур ба низ мот, ко му нал ни те деј но сти, кул ту-
ра та, спор тот, со ци јал на та и дет ска та за шти та, пре ду чи-
лиш но то вос пи ту ва ње, ос нов но то обра зо ва ние, ос нов-
на та здрав стве на за шти та и во дру ги об ла сти утвр де ни 
со За ко нот за ло кал на та са мо у пра ва (Сл. вес ник 5/2002). 
Еди ни ци на ло кал на та са мо у пра ва се оп шти ни те, кои 
се фи нан си ра ат од сопс тве ни из во ри на при хо ди, до та-
ции од др жа ва та и од дру ги из во ри на при хо ди. Се ко ја 
оп шти на ра ко во ди со свој бу џет. Р. Ма ке до ни ја сог лас-
но За ко нот за те ри то ри јал на та ор га ни за ци ја на ло кал-
на та са мо у пра ва во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја (Сл. вес ник 
бр.55/2004, 12/2005, 98/2008 и 106/2008) е по де ле на на 
84 оп шти ни и гра дот Скоп је, кој е по себ на еди ни ца на 
ло кал на са мо у пра ва и чи ја ор га ни за ци ја се уре ду ва со 
За ко нот за град Скоп је (Сл. вес ник 55/2004).
 Од исто ри ска глед на точ ка, ло кал но то фи нан си ра ње 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја мо же да се по де ли на че ти ри 
пер и о ди:
– ек стре мен фи ска лен фе де ра ли зам 1947-1990 го ди на;
– ек стрем на цен тра ли за ци ја 1996-2001 го ди на;
– скро мен сте пен на фи скал на де цен тра ли за ци ја 2002-

2004 го ди на; и
– фи скал на де цен тра ли за ци ја од 2005 го ди на (Пен дов-

ска В., 2010).
Фи скал на та де цен тра ли за ци ја во Р. Ма ке до ни ја за поч ну-
ва со За ко нот за фи нан си ра ње на еди ни ци те на ло кал-
на та са мо у пра ва (Сл. вес ник 61/2004, 96/2004, 67/2007, 
156/2009 и 47/2011), ста пи во си ла на 01.01.2005 го ди на, 
но ре ал но за поч на да се при ме ну ва од ју ли 2005 го ди на. 
Ка ра кте ри сти ки на де неш ни от си стем на фи нан си ра ње 
на еди ни ци те на ло кал на та са мо у пра ва се:
– аси ме три чен при стап во пог лед на пре не су ва ње то 

на при ход ни те и рас ход ни те над леж но сти;
– ши ро ка ли ста на сопс тве ни из во ри на при хо ди;
– пра ва за из лез на па за рот на ка пи тал;
– транс па рен тен и аде ква тен си стем на фи скал ни 

транс фе ри; и
– авто но мен ло ка лен бу џет ски про цес (Пен дов ска В., 

2010).
Фи скал на та де цен тра ли за ци ја во Р. Ма ке до ни ја се спро-
ве ду ва во фа зи и по драз би ра вос по ста ву ва ње ме ха ни-
зам за фи нан си ра ње на оп шти ни те кој е транс па рен тен 
и зас но ван на об је ктив ни кри те ри у ми и ме ри ла. Тран-
сфе ри те од бу џе тот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и бу џе ти-
те на фон до ви те се ре а ли зи ра ат исто вре ме но со транс-
фе рот на над леж но сти те на оп шти ни те, сог лас но со 
За ко нот за ло кал на та са мо у пра ва и дру ги те за ко ни од 
со од вет ни те об ла сти. Фаз ни от при стап на фи скал на та 
де цен тра ли за ци ја се зас но ва на след ни ве на че ла:
– по сте пе но пре не су ва ње на над леж но сти те во сог лас-

ност со ка па ци те тот на оп шти ни те за пре зе ма ње на 
овие над леж но сти;

– пра вич но и со од вет но обез бе ду ва ње на средс тва та 
за ефи кас но и не пре че но из вр шу ва ње на пре не се ни-
те над леж но сти; и

– на ма лу ва ње на средс тва та во бу џе тот на Ре пуб ли-
ка Ма ке до ни ја и фон до ви те за функ ци и те што ќе се 
пре не сат во над леж ност на оп шти ни те.

Тран сфер на средс тва во пр ва та фа за од де-
цен тра ли за ци ја та
Пр ва та фа за на пре не су ва ње на средс тва та на оп шти-
ни те за поч на од 1 ја ну а ри 2005 го ди на. Тран сфе рот на 
до та ции од бу џе тот на Р. Ма ке до ни ја се вр ши на след-
ни ов на чин:

- Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја до 15 сеп тем ври 
2004 го ди на ќе до не се Уред ба за ме то до ло ги ја за рас-
пре дел ба на при хо ди те од да нок на до да де на вред-
ност по оп шти ни за 2005 го ди на и Уред ба за ме то до-
ло ги ја за рас пре дел ба на ка пи тал ни те и на мен ски те 
до та ции без средс тва та на ме не ти за пла ти;

- Оп шти ни те до 31 де кем ври 2004 го ди на ќе за поч нат 
со спро ве ду ва ње на пла нот за ре ша ва ње на за о ста-
на ти те об вр ски, кои про из ле гу ва ат од дол го ви кон 
из ве ду ва чи те и дру ги те до ве ри те ли за об вр ски на-
ста на ти зак луч но со 31 де кем ври 2001 го ди на.

Со цел по го ле ма ефи кас ност во про це сот на фи скал-
на де цен тра ли за ци ја во те кот на бу џет ски от про цес за 
2006 го ди на, из вр ше но е усог ла су ва ње на фор ма та на 
бу џе тот на оп шти ни те со фор ма та на бу џе тот на Р. Ма-
ке до ни ја и до не сен е ед но вре мен бу џет ски ка лен дар од 
стра на на оп шти ни те. На ед но, фор ми ра на е Ко ми си ја та 
за сле де ње и оцен ка на ис пол не тост на ус ло ви те за пре-
ми ну ва ње во вто ра та фа за од про це сот на фи скал на та 
де цен тра ли за ци ја. 

Тран сфер на средс тва во вто ра та фа за од де-
цен тра ли за ци ја та
Вто ра та фа за од про це сот на фи скал на та де цен тра ли за-
ци ја от поч на во те кот на 2007 го ди на. Зак луч но со 2008 
го ди на, во 68 оп шти ни, ко и што ги ис пол ни ле ус ло ви те 
за пре мин во фа за на це лос на фи скал на де цен тра ли за-
ци ја, пред сè од ас пект на ква ли те тот и ка па ци те тот за 
упра ву ва ње со фи нан си ски те ре сур си, фи нан си ра ње то 
на пре не се ни те над леж но сти се вр ши со блок-до та ции. 
Во овие до та ции се со др жа ни и из но си те на средс тва 
за пла ти и на до ме сто ци на вра бо те ни те во ло кал ни те 
јав ни уста но ви од об ла ста на обра зо ва ни е то (ос но ви и 
сред ни учи ли шта), кул ту ра та (му зеи, кул тур ни до мо ви, 
биб ли о те ки и сл.) и со ци јал на та за шти та (дет ски гра-
дин ки и до мо ви за згри жу ва ње ста ри ли ца). Во те кот на 
2010 го ди на со блок-до та ции се фи нан си ра ат 76 оп шти-
ни и гра дот Скоп је, кои се во вто ра фа за на фи скал на де-
цен тра ли за ци ја. Во на ред ни от сред но ро чен пер и од се 
пла ни ра ат ин тен зи ви ра ни актив но сти за по стиг ну ва ње 
на фи нан си ска та одрж ли вост на оста на ти те 8 оп шти-
ни, кои се фи нан си ра ат со на мен ски до та ции, а со цел 
ис пол ну ва ње на ус ло ви те и кри те ри у ми те за пре мин 
во вто ра фа за од фи скал на та де цен тра ли за ци ја (Ми ни-
стерс тво за фи нан сии, 2010).
Блок-до та ци и те во јав ни те уста но ви што вр шат ра бо ти 
сог лас но со над леж но сти те од За ко нот за ло кал на та са-
мо у пра ва се пре не су ва ат од бу џе тот на Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја на опре де ле на оп шти на ко га:

- ги ис пол ни ла ус ло ви те од пр ва та фа за;
- има со од ве тен ка дров ски ка па ци тет за фи нан си ско 

упра ву ва ње;
- по ка жу ва до бри фи нан си ски ре зул та ти во ра бо те ње-

то во пер и од од нај мал ку 24 ме се ци;
- за до бри те ре зул та ти од ра бо те ње то на вре ме но и 

пра вил но го из ве сту ва Ми ни стерс тво то за фи нан сии 
и тоа е по твр де но од Ми ни стерс тво то за фи нан сии; и

- не ма за о ста на ти не на ми ре ни об вр ски кон до ба ву ва-
чи или кон кои би ло дру ги до ве ри те ли, кои ги над-
ми ну ва ат ус ло ви те на пла ќа ње што се во о би ча е ни.

Блок и на мен ски те до та ции за ос нов но и за сред но 
обра зо ва ние се транс фе ри ра ат до оп шти ни те. Рас пре-
дел ба та на средс тва та од блок и на мен ски те до та ции е 
сог лас но За ко нот за ос нов но обра зо ва ние и За ко нот за 
сред но обра зо ва ние и се вр ши глав но врз ос но ва на бро-
јот на уче ни ци те кои учат во оп шти ни те. Со усво е ни те 
уред би за на мен ски и блок-до та ции за кул ту ра за 2009 и 
2010 го ди на е овоз мо же но оп шти ни те са мо стој но да ги 
рас пре де лу ва ат средс тва та за на мен ски и блок-до та ции 
по од дел ни про гра ми од об ла ста на кул ту ра та (биб ли о-
те карс тво, му зич ка и сцен ско-умет нич ка деј ност и му-



100

зеј ска и ки но теч на деј ност); До не се на е Уред ба за ме то-
до ло ги ја за утвр ду ва ње кри те ри у ми за рас пре дел ба на 
блок-до та ции за јав ни те уста но ви за со ци јал на за шти та 
– до мо ви за ста ри ли ца за 2009 го ди на и уред би за ме то-
до ло ги ја за утвр ду ва ње кри те ри у ми за рас пре дел ба на 
на мен ски и блок-до та ции за јав ни те уста но ви за за шти-
та на де ца – дет ски гра дин ки за 2009 го ди на. Средс тва та 
од изре че ни те гло би кои се изре ку ва ат сог лас но За ко-
нот за упра ву ва ње со от па дот одат на сме тка на оп шти-
ни те ка де е сто рен пре кр шо кот и прет ста ву ва ат при ход 
на оп шти ни те (Мин.за ло кал на са мо у пра ва на РМ, 2009).
Со из ме ни те во за ко ни те кои го ре гу ли ра ат ко ри сте ње-
то на јав ни те на ци о нал ни до бра (ми не рал ни су ро ви ни) 
на оп шти ни те им се обез бе ду ва при ход од кон це сии во 
ви си на од 40 % од утвр де ни от на до ме сток за кон це сии, и 
тоа во слу ча и те ко га јав но то до бро што се експ ло а ти ра 
се на о ѓа на те ри то ри ја та на со од вет на та оп шти на. 
 Во рам ки те на комп ле ти ра ње то на за кон ска та рам ка 
по вр за на со ло кал на та са мо у пра ва на 17.6.2009 усво ен 
е За ко нот за ме ѓу оп штин ска со ра бо тка, со цел по ква-
ли тет но, по е фи кас но и по е ко но мич но ос тва ру ва ње на 
за ед нич ки те ин те ре си и за ед нич ки те ра бо ти од над-
леж ност на оп шти ни те, ка ко и по пре циз но уре ду ва ње 
на по стап ка та за вос по ста ву ва ње ме ѓу оп штин ска со-
ра бо тка, ка ко и обез бе ду ва ње поц вр ста прав на ос но ва 
врз ос но ва на ко ја оп шти ни те би мо же ле да ос тва ру ва-
ат одрж ли ва со ра бо тка во вр ше ње то на сво и те над леж-
но сти. Цел та е да се пре ми не кон под ла бо ка фи скал на 
де цен тра ли за ци ја во на ре ден пер и од (Се кре та ри јат за 
европ ски пра ша ња, Вла да на РМ, 2009).
Сог лас но Фи скал на та стра те ги ја на Ма ке до ни ја 2011-
2013 од Ми ни стерс тво то за фи нан сии, во след ни те фа-
зи на фи скал на та де цен тра ли за ци ја во Ма ке до ни ја се 
оче ку ва за јак ну ва ње на функ ци о нал но ста и фи нан си-
ска та не за вис ност на оп шти ни те и нив на по го ле ма ефи-
кас ност пре ку зго ле му ва ње на средс тва та за ло кал на та 
власт, од нос но ре ло ци ра ње на дел од при хо ди те, што 
се га се сле ва ат во цен трал ни от бу џет и да се јак не на 
чо веч ки от ка па ци тет на ло кал но ни во (Ми ни стерс тво то 
за фи нан сии, 2010).

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА 
САМОУПРАВА
Де фи ни ции 
Сопс тве ни (из вор ни) при хо ди
Сопс тве ни (из вор ни) при хо ди на оп шти ни те се обез бе-
ду ва ат од ло кал ни те да но ци и та кси кои се утвр ду ва ат 
од стра на на Со ве тот на оп шти на та во рам ки те на утвр-
де ни от рас пон на стап ки кои се про пор ци о нал ни и при-
хо ди те оп шти на та ги утвр ду ва са мо стој но, а за из но си те 
на транс фе ри те од цен трал ни от бу џет се из ве сту ва ат со 
бу џет ски от цир ку лар на ми ни сте рот за фи нан сии. Ра бо-
ти те на утвр ду ва ње и нап ла та на сопс тве ни те при хо ди 
на оп шти ни те утвр де ни со за кон ги вр ши оп штин ска та 
ад ми ни стра ци ја. Сопс тве ни из во ри на при хо ди оп шти-
ни те се:
- Ло кал ни да но ци (да нок на имот, да нок на нас ледс тво 

и по да рок, да нок на про мет на нед виж но сти и др.);
- Ло кал ни та кси (ко му нал ни та кси, ад ми ни стра тив ни 

та кси и др.);
- Ло кал ни на до ме сто ци (на до мест за уре ду ва ње гра-

деж но зем ји ште, на до ме сто ци од ко му нал на деј ност, 
на до ме сто ци за про стор ни и ур ба ни стич ки пла но ви 
и др.);

- При хо ди од сопс тве ност (при хо ди од за куп ни на, 
при хо ди од ка ма ти и при хо ди од про даж ба на имот);

- При хо ди од до на ции;
- При хо ди од па рич ни каз ни;
- При хо ди од са мо при до нес и дру ги при хо ди.   

До на ции и за дол жу ва ње
До на ци и те во фи нан си ски средс тва прет ста ву ва ат при-
ход на бу џе тот на оп шти на та. 
Исто та ка, оп шти ни те мо же да се за дол жу ва ат во зем-
ја та и странс тво са мо по прет ход на сог лас ност на Вла-
да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, врз ос но ва на мис ле ње 
на Ми ни стерс тво то за фи нан сии. За дол жу ва ње то на 
оп шти ни те е во до маш на ва лу та, освен за за е ми те од 
странс тво.

При хо ди од пер со на лен да нок на до ход
Оп шти ни те ос тва ру ва ат при хо ди од пер со на лен да нок 
од до ход нап ла те ни во те ков на та го ди на, и тоа 3 % од 
пер со нал ни от да нок на до ход на лич ни при ма ња од пла-
ти од фи зич ки ли ца нап ла тен во оп шти на та во ко ја се 
при ја ве ни со по сто ја но жи ве а ли ште и пре сто ју ва ли ште 
и 100 % од пер со нал ни от да нок на до ход од фи зич ки ли-
ца кои се ре ги стри ра ни за вр ше ње за на ет чи ска деј ност. 
Да но кот на ли чен до ход се ало ци ра ња спо ред ме сто то 
на жи ве е ње на вра бо те но то ли це, а не спо ред ме сто то 
на не го ва та ра бо та. 

До та ции од бу џе тот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и од бу-
џе ти те на фон до ви те 
Од бу џе тот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и од бу џе ти те на 
фон до ви те се рас пре де лу ва ат след ни ве ви до ви до та-
ции:
- При хо ди од да нок на до да де на вред ност (ДДВ) се до-

та ци ја за фи нан си ра ње на над леж но сти те на оп шти-
на та и се обез бе ду ва ат во ви си на од 3 % од вкуп но 
нап ла те ни от да нок на до да де на вред ност ос тва рен 
во прет ход на та фи скал на го ди на. Рас пре дел ба та на 
при хо ди те од да нок на до да де на вред ност се вр ши 
нај мал ку 50 % спо ред кри те ри у мот по жи тел и дру ги 
кри те ри у ми; 

- При хо ди те од ДДВ и дру ги те јав ни при хо ди кои се 
при ход на бу џе ти те на еди ни ци те на ло кал на та са мо-
у пра ва се ди стри бу и ра ат сог лас но про пи си те за кри-
те ри у ми те за рас по ре ду ва ње на при хо ди те по број 
на жи те ли, број на на се ле ни ме ста и по вр ши на на 
еди ни ци те на ло кал на та са мо у пра ва) и со про пи си те 
за огра ни чу ва ње на из вор ни те при хо ди за јав ни по-
тре би (Упат ство за на чи нот на еви ден ти ра ње и рас-
по ре ду ва ње на јав ни те при хо ди, Сл. вес ник бр. 3/04, 
74/04 и 42/05) или спо ред фор му ла та: 10 % за Скоп је, 
а рам но те жа та од 90 % е до де ле на над вор од ка пи та-
лот, 60 % спо ред на се ле ни е то, 27 % спо ред об ла ста и 
13 % спо ред бро јот на на сел би (Ке нет Д., 2006);

- На мен ска до та ци ја се ко ри сти за фи нан си ра ње 
кон крет на актив ност. Над леж ни те ми ни стерс тва и 
фон до ви те му пред ла га ат на Ми ни стерс тво то за фи-
нан сии рас пре дел ба на на мен ски те до та ции по оп-
шти ни, по про ект и ин сти ту ци ја и/ или про гра ми со 
бу џет ска та прес ме тка за след на та бу џет ска го ди на;

- Ка пи тал на до та ци ја врз ос но ва на про гра ма утвр де-
на од Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, се ко ри сти 
за фи нан си ра ње ин ве сти ци ски про е кти. Над леж ни-
те ми ни стерс тва и фон до ви те при рас пре дел ба та на 
ка пи тал ни те до та ции, при о ри тет им да ва ат на про е-
кти те со це лос но обез бе де ни фи нан си ски средс тва;

- Блокдо та ци ја та се ко ри сти за фи нан си ра ње над-
леж но сти утвр де ни во За ко нот за ло кал на та са мо у-
пра ва, пре ку кон крет ни про гра ми. Над леж ни те ми-
ни стерс тва и фон до ви те из го тву ва ат ме то до ло ги ја 
за утвр ду ва ње на кри те ри у ми те за рас пре дел ба на 
блок-до та ци и те, ко ја се ба зи ра на фор му ла со ко ри-
сте ње со од вет ни по ка за те ли на по тре би те за се ко ја 
про гра ма. Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја до-
не су ва уред ба за ме то до ло ги ја та за утвр ду ва ње на 
кри те ри у ми те за рас пре дел ба на блок-до та ци и те на 
пред лог на над леж но то ми ни стерс тво по прет ход на 
сог лас ност на Ми ни стерс тво то за фи нан сии и Ко ми-
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си ја та за сле де ње на раз во јот на си сте мот за фи нан-
си ра ње на оп шти ни те. Ви си на та на блок-до та ци ја та 
не мо же да би де по ма ла од из но сот на средс тва та од 
бу џе тот на Р. Ма ке до ни ја кои се ко ри стат за таа на-
ме на за таа об ласт во прет ход на та го ди на од го ди на-
та во ко ја се пре не су ва со од вет на та над леж ност;

- До та ци ја та за де ле ги ра на над леж ност се ко ри сти 
за фи нан си ра ње на де ле ги ра на та над леж ност од ор-
ган на др жав на та упра ва на гра до на чал ни кот на оп-
шти на та. Средс тва та за де ле ги ра на та над леж ност 
се обез бе ду ва ат од утвр де ни от из нос за над леж ни от 
ор ган на др жав на та упра ва во бу џе тот на Р. Ма ке до-
ни ја.

По ка за те ли
Со цел да се оце ни сте пе нот во фи скал на та де цен тра-
ли за ци ја од по че то кот зак луч но со 2009 го ди на и да се 
из ме ри сте пе нот на фи скал на де цен тра ли за ци ја, се ко-

ри сти про цен ту ал но то учес тво то на при хо ди те на оп-
шти ни те во од нос на БДП и во вкуп ни те при хо ди ос тва-
ре ни од др жа ва та. Ме ре но спо ред по ка за те лот вкуп ни 
при хо ди на ЕЛС ка ко про цен ту ал но учес тво во БДП, во 
2005 го ди на нив но то учес тво во БДП из не су ва 1,89 %, до-
де ка во 2009 го ди на 5,63 %, при што е ос тва рен по раст од 
3,74 про цент ни по е ни. Ова по ка жу ва де ка сте пе нот на 
де цен тра ли за ци ја се зго ле му ва кон ти ну и ра но во це ли-
от пер и од од 2005 го ди на до 2009 го ди на. 
Учес тво то на при хо ди те на еди ни ци те на ло кал на са мо-
у пра ва во вкуп ни те при хо ди на др жа ва та е ре ла тив но 
за до во ли тел но во 2009 го ди на. Во 2005 го ди на учес тво-
то на при хо ди те во при хо ди те на др жа ва та из не су вал 
5,52 %. Во 2009 го ди на учес тво то на при хо ди те на ЕЛС 
во вкуп ни те др жав ни при хо ди из не су ва 18,01 %, што е за 
12,49 про цент ни по е ни по ве ќе од 2005 го ди на. Вкуп ни те 
при хо ди на ЕЛС рас тат зна чи тел но и во кон ти ну и тет од 
2005 го ди на до 2009 го ди на (та бе ла 1).

Та бе ла 1. Учес тво на вкуп ни те при хо ди на ЕЛС во вкуп ни при хо ди на др жа ва та и во БДП на РМ, 2005-2009 го-
ди на

Го ди на Вкуп ни при хо ди на си-
те ЕЛС (во де на ри)

Бру то-до ма шен про из-
вод (БДП)

(во де на ри)105

Вкуп ни при хо ди на 
др жа ва та

(во де на ри)106

Вкуп ни при хо-
ди на ЕЛС/ БДП 

(%)

Вкуп ни при хо ди 
на ЕЛС/ Вкуп ни 
при хо ди на др-

жа ва та (%)

2005 5.573.119.704 295.052.000.000 100.927.000.000 1,89% 5,52%

2006 8.035.194.599 320.059.000.000 104.044.000.000 2,51% 7,72%

2007 11.195.984.165 364.989.000.000 119.608.000.000 3,07% 9,36%

2008 21.036.979.696 411.728.000.000 136.415.000.000 5,11% 15,42%

2009 23.139.188.375 410.734.000.000 128.498.000.000 5,63% 18,01%

До кол ку се спо ре ди учес тво то на вкуп ни те при хо ди 
на си те ЕЛС во БДП во Р. Ма ке до ни ја во 2009 го ди на, 
со про сеч но то про цен ту ал но учес тво на вкуп ни те при-
хо ди на ло кал на та власт во БДП во зем ји те член ки на 

ОЕЦД во иста та го ди на, ќе се за бе ле жи де ка раз ли ка-
та е во 1,01 про цен тен по ен во ко рист на член ки те на 
ОЕЦД (та бе ла 2).

Та бе ла 2. Учес тво на вкуп ни те при хо ди на ло кал на та власт во БДП, 2009г.
2009 го ди на Вкуп ни при хо ди на ло кал на власт/ БДП (%)107

Про сек на ОЕЦД108 6,64%
Ма ке до ни ја 5,63%

Сопс тве ни те при хо ди на ЕЛС рас тат во ап со лут ни из-
но си се ко ја го ди на во кон ти ну и тет, та ка што исти те 
во 2009 се за 49 % по ве ќе од 2005 го ди на. Учес тво то на 
сопс тве ни те при хо ди во од нос на вкуп ни те при хо ди 

на оп шти ни те се на ма лу ва во пер и о дот од 2005 го ди на 
до 2009 го ди на, најм но гу ка ко ре зул тат на зго ле ме ни те 
при хо ди по ос нов на транс фе ри од дру ги ни воа на власт 
(од бу џет и на мен ски те до та ции) (та бе ла 3).

Та бе ла 3. Стру кту ра на при хо ди на ЕЛС, 2005-2009 го ди на

Година
Сопс тве ни при-

хо ди на си те ЕЛС
(во де на ри)

Тран сфе ри и до на ции 
на си те ЕЛС
(во де на ри)

Вкуп ни при хо ди на 
си те ЕЛС

(во де на ри)

Сопс тве ни при хо ди/ 
Вкуп ни при хо ди на 

си те ЕЛС (%)

Тран сфе ри и до на-
ции/ Вкуп ни при хо-
ди на си те ЕЛС (%)

2005 3.488.498.031 2.070.981.673 5.573.119.704 62,60% 37,16%
2006 4.654.143.061 3.380.717.701 8.035.194.599 57,92% 42,07%
2007 5.375.216.448 5.523.015.581 11.195.984.165 48,01% 49,33%
2008 7.431.216.279 13.575.361.332 21.036.979.696 35,32% 64,53%
2009 6.803.020.251 16.299.071.076 23.139.188.375 29,40% 70,44%

Сопс тве ни те (из вор ни) при хо ди на оп шти ни те учес тву-
ва ат со 62,6 % во 2005 го ди на, а со 29,4 % во 2009 го ди на, 
од вкуп ни те при хо ди. Мо же да се ка же де ка ло кал ни те 
да но ци и на до ме сто ци не ма ат го ле мо зна че ње во при-
хо ди те на ЕЛС, спо ре де но со зна че ње то на транс фе ри-
те од цен трал на власт. Во стру кту ра та на ос тва ре ни те 
при хо ди транс фе ри и до на ции учес тву ва ат со 70,44 % 
во 2009 го ди на, од втор по го ле ми на при ход на ЕЛС во 
2005 го ди на, ста ну ва ат прв при ход по го ле ми на на ЕЛС 
во 2007 го ди на, ко га и за поч ну ва вто ра та фа за од про це-

сот на де цен тра ли за ци ја (пре ку на мен ски те до та ции и 
блок-до та ци и те за обра зо ва ни е то, со ци јал на та за шти та 
и кул ту ра та). 
105 Државен завод за статистика на РМ, Ревидирани податоци 
за БДП по тековни цени за периодот 2003-2007 година, БДП по 
постојани цени за 2004-2007 година
106 Завршна сметка на буџет на Р. Македонија, 2005-2009 година, Со-
брание на Р. Македонија
107 www.oecd.org/ctp/federalism/stats, OECD, 2011
108  Анализираните податоци се за 27 земји членки на 
ОЕЦД 
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РАСХОДИ НА ЕДИНИЦИТЕ НА 
ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 

Де фи ни ции
Глав на та по дел ба на рас хо ди те на еди ни ци те на ло кал-
на та са мо у пра ва е на:
- Те ков ни рас хо ди, кои се од не су ва ат на те ков на та актив-

ност на бу џет ски те ко рис ни ци (пла ти, на ем ни ни и на-
до ме сто ци, на ба вка на сто ки и ус лу ги, те ков ни транс-
фе ри, ка ма ти); 

- Ка пи тал ни рас хо ди, или ин ве сти ци ски рас хо ди, за ка-
пи тал ни ин ве сти ции и ка пи тал ни транс фе ри, врз чи-
ја ос но ва се соз да ва ат дол го трај ни акти ви (на ба вка на 

ка пи тал ни средс тва и опре ма, ка пи тал ни транс фе ри);
- Рас хо ди за отп ла та на глав ни на за зе ме ни за е ми.

По ка за те ли
Еден од по до бри те ин ди ка то ри за сте пе нот на фи скал на 
де цен тра ли за ци ја е про цен ту ал но то учес тво то на рас-
хо ди те на оп шти ни те во од нос на БДП и во од нос на фи-
нал на та јав на по тро шу вач ка, ка ко и вкуп ни те рас хо ди 
на др жа ва та. Во Р. Ма ке до ни ја мо же да се зак лу чи гле да-
но од по да то ци те за вкуп ни те рас хо ди на оп шти ни те, во 
ап со лут ни из но си, исти те се ко ја го ди на бе ле жат по раст, 
што е по ка за тел за зго ле ме на фи скал на де цен тра ли за-
ци ја на ЕЛС и зго ле ме ни нив ни од го вор но сти и над леж-
но сти за упра ву ва ње со јав ни те ус лу ги (та бе ла 4).

Та бе ла 4. Учес тво на вкуп ни те рас хо ди на ЕЛС во БДП, фи нал на др жав на по тро шу вач ка и вкуп ни рас хо ди на 
др жа ва та, 2005–2009 го ди на

Го ди на Вкуп ни рас хо ди на си те ЕЛС / 
БДП (%)109

Вкуп ни рас хо ди на си те ЕЛС / 
Фи нал на др жав на по тро шу вач-

ка110 (%)

Вкуп ни рас хо ди на си те ЕЛС / 
Вкуп ни рас хо ди на др жа ва та 

(%)111

2005 1,70% 9,20% 4,99%
2006 2,34% 12,92% 7,09%
2007 2,70% 15,26% 8,38%
2008 4,54% 24,90% 13,33%
2009 5,13% 26,82% 15,11%

Ме ре но спо ред по ка за те лот вкуп ни рас хо ди на ЕЛС ка-
ко про цен ту ал но учес тво во БДП, во 2005 го ди на нив но-
то учес тво во БДП из не су ва 1,70 %, до де ка во 2009 го ди-
на 5,13 %, при што е ос тва рен зна чи те лен по раст од 3,43 
про цент ни по е ни. Во 2005 го ди на учес тво то на вкуп ни-
те рас хо ди на ЕЛС во вкуп ни те рас хо ди на др жа ва та из-
не су ва ло 4,99 %. Во 2009 го ди на учес тво то се зго ле ми ло 
на 15,11 %, што е за 10,11 про цент ни по е ни по ве ќе од 2005 
го ди на. Вкуп ни те рас хо ди на ЕЛС рас тат се ко ја го ди на 
со зна чи тел на стап ка и во кон ти ну и тет од 2005 го ди на 
до 2009 го ди на. Исти от тренд се за бе ле жу ва и во учес-
тво то на вкуп ни те рас хо ди на ЕЛС во фи нал на та др жав-
на по тро шу вач ка ка де во 2005 го ди на тоа из не су ва 9,2 
%, а во 2009 го ди на 26,82 %. Ова по твр ду ва, ка ко и кај 

при хо ди те на ЕЛС, де ка сте пе нот на де цен тра ли за ци ја 
се зго ле му ва кон ти ну и ра но во це ли от пер и од од 2005 
го ди на до 2009 го ди на.
До кол ку се спо ре ди учес тво то на вкуп ни те рас хо ди 
на си те ЕЛС во БДП во Р. Ма ке до ни ја во 2009 го ди на, 
со про сеч но то про цен ту ал но учес тво на вкуп ни те рас-
хо ди на ло кал на та власт во БДП во зем ји те член ки на 
ОЕЦД во иста та го ди на, ќе се за бе ле жи де ка раз ли ка-
та е во 6,55 про цент ни по е ни во ко рист на член ки те на 
ОЕЦД (та бе ла 5). Р. Ма ке до ни ја за о ста ну ва зад про се кот 
на овие зем ји во од нос на по тро шу вач ка та на ло кал на та 
власт, што е по ка за тел за по ни зок сте пен на фи скал на 
де цен тра ли за ци ја во од нос на зем ји те член ки на ОЕЦД.

Та бе ла 5. Учес тво на вкуп ни те рас хо ди на ло кал на та власт во БДП, 2009г.
2009 го ди на Вкуп ни рас хо ди на ло кал на власт/ БДП (%)113

Про сек на ОЕЦД112 11,68%
Р. Ма ке до ни ја 5,13%

Ка пи тал ни те рас хо ди на оп шти ни те во 2005 го ди на из-
не су ва ат 2.446.583.668,00 де на ри, до де ка во 2009 го ди на 
исти те се во из нос од 4.162.705.317,00 де на ри, што е по ве-
ќе за 42 % во од нос на 2005 го ди на. Ова по драз би ра и по-
го ле ми ка пи тал ни ин ве сти ции и по го ле ма по све те ност 
на оп шти ни те на дол го роч ни от раз вој, што на кра јот би 
ре зул ти ра ло со по до бру ва ње на ус ло ви те за гра ѓа ни те 
во ло кал ни те за ед ни ци. Ме ѓу тоа, учес тво то на ка пи тал-

ни те рас хо ди на ЕЛС во вкуп ни те рас хо ди на ЕЛС, во 
пер и о дот од 2005 до 2009 го ди на се на ма лу ва од 48,89 
% на 19,76 %, ка ко ре зул тат на зго ле ме но то учес тво на 
те ков ни те рас хо ди во кои се вклу че ни и пла ти те и на-
до ме сто ци те на вра бо те ни те во ло кал ни те јав ни уста-
но ви во обра зо ва ни е то, со ци јал на та за шти та и кул ту ра-
та, што е сог лас но про це сот на фаз на де цен тра ли за ци ја 
(та бе ла 6).

Та бе ла 6. Ка пи тал ни те рас хо ди во стру кту ра та на вкуп ни те рас хо ди на ЕЛС, 2005-2009 го ди на

Го ди на Ка пи тал ни рас хо ди на си те ЕЛС114 Вкуп ни рас хо ди на си те ЕЛС Ка пи тал ни рас хо ди си те ЕЛС/ 
Вкуп ни рас хо ди на си те ЕЛС (%)

2005 2.446.583.668 5.003.941.304 48,89%
2006 2.581.579.297 7.498.706.696 34,43%
2007 2.837.970.954 9.841.591.147 28,84%
2008 4.053.291.494 18.697.054.993 21,68%
2009 4.162.705.317 21.064.078.304 19,76%

109 Државен завод за статистика на РМ, Ревидирани податоци за БДП по тековни цени за периодот 2003-2007 година, БДП по постојани цени 
за 2004-2007 година, БДП според расходен метод по тековни цени
110 Државен завод за статистика на РМ, Ревидирани податоци за БДП по тековни цени за периодот 2003-2007 година, БДП по постојани цени 
за 2004-2007 година, БДП според расходен метод по тековни цени
111 Завршна сметка на буџет на Р. Македонија, 2005-2009 година, Собрание на Р. Македонија
112 www.oecd.org/ctp/federalism/stats, OECD, 2011
113 Анализираните податоци се за 27 земји членки на ОЕЦД
114  Државен завод за статистика на РМ, Ревидирани податоци за БДП по тековни цени за периодот 2003-2007 година, БДП по постојани  
цени за 2004-2007 година 
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ДИСКУСИЈА
Сè по ве ќе се при фа ќа фа ктот де ка до де лу ва ње не ка ква 
фор ма на ло кал на авто но ми ја е по до бро откол ку се па-
ра ти зам ка ко по ли тич ки пра вец. Ме ѓу тоа, по го лем не-
при ја тел на на пре до кот се га се не со од вет но кре и ра ни те 
по ли ти ки за де цен тра ли за ци ја. Ди зај нот мо ра да од го-
ва ра на це ли те и имп ле мен та ци ја та мо ра да се со о чи со 
си те ди мен зии на де цен тра ли за ци ја та (Bahl R., 1992).
За ефе ктив на фи скал на де цен тра ли за ци ја не е до каз са-
мо по се бе зго ле ме но то про цен ту ал но учес тво на вкуп-
ни те при хо ди (рас хо ди) на ЕЛС во вкуп ни те при хо ди 
(рас хо ди) на др жа ва та или во БДП. Не оп ход но е да се 
нав ле зе и во стру кту ра та на овие ста вки за да се до бие 
јас на сли ка за ви стин ска та авто но ми ја на ЕЛС. По ра-
стот на сопс тве ни те при хо ди на ЕЛС во ап со лут ни из-
но си мо же да зна чи и по до бре на нап ла та на да но ци и 
на до ме сто ци од стра на на ЕЛС и нив ни по го лем ка па-
ци тет за са мо о држ ли вост на долг рок, но спо ре де но со 
по ра стот на при хо ди те на ЕЛС по ос нов на транс фе ри 
од дру ги ни воа на власт, мо же да се про це ни да ли тој 
раст е до во лен за нив на по го ле ма авто но ми ја. До кол ку 
ло кал ни те да но ци и на до ме сто ци не ма ат зна чај но учес-
тво во при хо ди те на ЕЛС, спо ре де но со транс фе ри те од 
цен трал на власт, тоа мо же да прет ста ву ва и ин ди ка тор 
за ви со ка фи нан си ска за вис ност на ло кал ни те вла сти 
од цен трал на та власт. Не оп ход но е да се вос по ста ви со-
од вет на рам но те жа по ме ѓу из во ри те на фи нан си ра ње 
на ЕЛС и од го вор но ста ко ја ја има ат ЕЛС за да се по-
стиг не ви стин ска де цен тра ли за ци ја. 
Има по ве ќе ви до ви транс фе ри по ме ѓу раз лич ни те ни-
воа на власт, кои има ат раз лич но вли ја ние на фи нан си-
и те на ло кал на та власт. Не кои сти му ли ра ат ло кал на по-
тро шу вач ка, дру ги се за ме на за на по рот за ос тва ру ва ње 
на сопс тве ни ло кал ни при хо ди, не кои од нив во дат кон 
по рам но ме рен ре ги о на лен раз вој, а не кои кон по го ле ма 
фи скал на авто но ми ја на ло кал на та власт откол ку не кои 
дру ги. Цвр сти те бу џет ски огра ни чу ва ња ба ра ат од ло-
кал ни те вла сти на кои им е да де на авто но ми ја да одр жу-
ва ат ба лан си ран бу џет без при бег ну ва ње кон по мош од 
цен трал на та вла да. Ова е пра ви ло кое мо ра да го по чи-
ту ва ат цен трал ни те вла ди, за ло кал на та власт да ве ру ва 
де ка е оста ве на „са ма на се бе“ (Bahl R., 1992).
За да би де ло кал на та власт ефи кас на, иста та тре ба да 
е до вол но авто ном на фи нан си ски, но и во но се ње то на 
од лу ки те да има фи ска лен ка па ци тет и обу чен ка дар, 
кој ќе од го во ри на зго ле ме ни те од го вор но сти, да се вос-
по ста ват ме ха низ ми те за кон тро ла на неј зи но то ра бо те-
ње, да има зго ле ме на неј зи на от чет ност пред гра ѓа ни те 
и да иста та го овоз мо жи учес тво то на гра ѓа ни те во про-
це си те на од лу чу ва ње на ло кал но ни во. За да се из ме ри 
ефи кас но ста на ло кал на та власт не оп ход но е да се вос-
по ста ви ме ха ни зам за ме ре ње на ква ли те тот на јав ни те 
ус лу ги, да ли тој на ви сти на со од вет ству ва на пре фе рен-
ци и те на гра ѓа ни те и е ед на ков во си те оп шти ни.
Ана ли за та на Оа тес (Oates) (1993) на 58 зем ји по ка жу ва 
по зи тив на вр ска по ме ѓу еко ном ски от раст и фи скал на-
та де цен тра ли за ци ја – пре по ра чу вај ќи опре де ле на уло-
га на ло кал на та власт, осо бе но во ин фра стру ктур ни от 
раз вој. Но, ефи кас на та де цен тра ли за ци ја ба ра и отка-
жу ва ње од цен трал на та кон тро ла. Оа тес (1977), слич но 
ка ко и Џон Стју ард Мил (John Stuart Mill) уште пред 
по ве ќе од еден век за бе ле жу ва де ка „де цен тра ли зи ра-
ни те по ли тич ки ин сти ту ции има ат зна чај на уло га во 
раз ви ва ње то на спо соб но сти те на вра бо те ни те во јав-
на та ад ми ни стра ци ја пре ку овоз мо жу ва ње за нив но по-
ши ро ко и по ди рект но учес тво во ра бо ти те на вла да та“. 
Ка па ци те тот на ло кал на та власт е мо же би и најз на чај но 
пра ша ње кое го по ста ву ва ат опо нен ти те на фи скал на та 
де цен тра ли за ци ја. Ка ко и да е, не ма до каз де ка на ци о-
нал ни те по ли ти ча ри и би ро кра ти се су пе ри ор ни на или 
по мал ку ко рум пи ра ни од оние од ло кал на та власт. Ако 

по ли тич ко то до не су ва ње на од лу ки е де цен тра ли зи ра-
но на ло кал но ни во, мо же да се зго ле мат ка па ци те ти те 
на ло кал на та власт. Ед на од глав ни те це ли на ре фор ма-
та е гра де ње на ка па ци те ти те на ло кал на та власт и ло-
кал ни те гра ѓа ни за тие актив но да учес тву ва ат во од лу-
чу ва ње то. Ло кал на та кон тро ла на сопс тве ни те при хо ди 
и од лу чу ва ње то за тро шо ци те е во ср це то на ефе ктив на-
та де цен тра ли за ци ја. За да се по стиг не ова, фи скал на та 
де цен тра ли за ци ја ба ра да ноч на моќ и ди скре ци ја за да 
прет став ни ци те на ло кал на та власт сно сат од го вор ност 
за ло кал ни те ус лу ги (Edwin Kee J., 2003).
По ра стот на ка пи тал ни те рас хо ди на ЕЛС во ап со лут ни 
из но си мо же да зна чи и по го ле ми ка пи тал ни ин ве сти-
ции и по го ле ма по све те ност на оп шти ни те на дол го роч-
ни от раз вој, што на кра јот би ре зул ти ра ло и со по до бру-
ва ње на ус ло ви те за гра ѓа ни те во ло кал ни те за ед ни ци. 
Но, спо ре де но со по ра стот на те ков ни те рас хо ди на 
ЕЛС во кои се вклу че ни и пла ти те и на до ме сто ци те на 
вра бо те ни те во ло кал ни те јав ни уста но ви во обра зо ва-
ни е то, со ци јал на та за шти та и кул ту ра та, мо же да се про-
це ни да ли тој раст е до во лен за дол го роч на одрж ли вост 
на оп шти ни те. Со рас те ње то и ста ре е ње то на оп шти ни-
те, се зго ле му ва и по тре ба та за по го ле ми ин ве сти ции во 
ин фра стру кту ра та, за неј зи но гра де ње и ре ха би ли та ци-
ја. За одрж лив ло ка лен раз вој, но и во по ши ро ка рам ка 
и на ци о на лен еко ном ски раст, не оп ход но е кон ти ну и ра-
но зго ле му ва ње на учес тво то на ка пи тал ни те рас хо ди 
во вкуп ни те рас хо ди на ЕЛС, а при тоа ло кал на та власт 
мо ра да на пра ви со од ве тен из бор на из во ри на фи нан-
си ра ње на ка пи тал ни те ин ве сти ции по ра ди нив на та 
го ле ми на и ри зи ци те кои ги но си нив но то пла ни ра ње 
и ре а ли за ци ја, би деј ќи тие се раз ли ку ва ат од оние за 
фи нан си ра ње на те ков ни те тро шо ци. Из во ри те на фи-
нан си ра ње на ка пи тал ни те рас хо ди тре ба да од го ва ра ат 
на нив на та при ро да, да се пред сè дол го роч ни. Ка пи тал-
ни те ин ве сти ции мо же да би дат фи нан си ра ни од сопс-
тве ни средс тва на ЕЛС, ре зер ви, гран то ви од цен трал-
на та власт, пре ку вр зу ва ње на пла ќа ња та за крај ни те 
ко рис ни ци од ка пи тал ни те ин ве сти ции, јав но-при ват ни 
парт нерс тва, дол го роч ни за е ми, из да ва ње об врз ни ци и 
др. Фи нан си ра ње то на ка пи тал ни те ин ве сти ции тре ба 
да се по вр зе со оние кои има ат крај на ко рист од ин фра-
стру кту ра та. Ко га би има ло ди рект на вр ска по ме ѓу из-
во рот на фи нан сии и ко рис ни ци те на јав ни те ус лу ги, 
би се обез бе ди ло и по е фи кас на упо тре ба на ре сур си те, 
по до бра от чет ност на ЕЛС, по го ле ма транс па рент ност 
и по го ле ма пра вед ност. Би деј ќи се ра бо ти за соз да ва ње 
дол го роч ни вред но сти од кои нај го ле ма ко рист ќе има-
ат ид ни те ге не ра ции, мо же би и нај со од вет но средс тво 
за фи нан си ра ње е дол го роч но за дол жу ва ње или об врз-
ни ца. За да ги ко ри стат овие ин стру мен ти оп шти ни те, 
исти те мо ра да има ат ка па ци тет за пла ќа ње на об вр ски-
те на долг рок, одрж ли вост и кон ти у ни ран при лив на 
при хо ди, транс па рент ност пред до ве ри те ли те, си стем 
за из ве сту ва ње и спо соб ност за пла ни ра ње (бу џе ти ра-
ње) ка пи тал ни про е кти и ин ве сти ции. Со ва ков тип на 
фи нан си ра ње, оп шти ни те мо ра ат да из ле зат на па за рот 
на ка пи тал и да ги при фа тат па зар ни те прин ци пи на ра-
бо те ње, што би ги мо ти ви ра ло оп шти ни те да би дат по е-
фи кас ни. Сог лас но акту ел на та ре гу ла ти ва за ва ков тип 
на фи нан си ра ње на ЕЛС од лу чу ва цен трал на та власт.

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
Зак лу чо ци
Про це сот на де цен тра ли за ци ја во Р. Ма ке до ни ја 
има по зи ти вен тренд
Од ова истра жу ва ње мо же да се зак лу чи де ка про це сот 
на де цен тра ли за ци ја во Р. Ма ке до ни ја има по зи ти вен 
тренд, ме ре но пре ку сте пе нот на де цен тра ли за ци ја, кој 
го отс ли ку ва кон ти ну и ра но то зго ле му ва ње на вкуп ни-
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те при хо ди и вкуп ни те рас хо ди на оп шти ни те од 2005 
го ди на до 2009 го ди на. До кол ку се зе ме пред вид са мо 
прет по ста вка та де ка сте пе нот на фи скал на де цен тра ли-
за ци ја во ди кон по ква ли тет ни јав ни ус лу ги, во тој слу чај 
мо же да се зак лу чи де ка е зго ле мен ква ли те тот на јав ни-
те ус лу ги во Ма ке до ни ја. Ме ѓу тоа, про це сот на фи скал-
на де цен тра ли за ци ја и по ши ро ко де цен тра ли за ци ја та, 
во оп што, е прем но гу сло жен за да се из ве дат ед но став-
ни зак лу чо ци. 
Во овој мо мент, со ова по стиг на то ни во на фи скал на де-
цен тра ли за ци ја во Р. Ма ке до ни ја мо же да се ка же де ка 
во број ки е со се ма со лид но ме ре но пре ку про цен ту ал но-
то учес тво на вкуп ни те при хо ди на си те ЕЛС во БДП во 
Ма ке до ни ја кое из не су ва 5,63 % во 2009 го ди на и спо ре-
де но со про сеч но то про цен ту ал но учес тво на вкуп ни те 
при хо ди на ло кал на та власт во БДП во зем ји те член ки 
на ОЕЦД во иста та го ди на, кое из не су ва 6,64 %. Ме ѓу-
тоа, по ве ќе не е пра ша ње на тоа кол ку е спро ве де на фи-
скал на та де цен тра ли за ци ја, ту ку фо ку сот е на тоа ка ко 
се спро ве ду ва во од нос на до не су ва ње то од лу ки и ис по-
ра ка та на јав ни те ус лу ги од стра на на ло кал на та власт. 
Ап со лу тен раст на сопс тве ни те при хо ди, но 
транс фе ри те од цен трал на власт се поз на чај ни
Сопс тве ни те при хо ди на ЕЛС рас тат во ап со лут ни из-
но си се ко ја го ди на во кон ти ну и тет, та ка што исти те во 
2009 се за 49 % по го ле ми од 2005 го ди на. Учес тво то на 
сопс тве ни те при хо ди во од нос на вкуп ни те при хо ди 
на оп шти ни те се на ма лу ва во пер и о дот од 2005 го ди на 
до 2009 го ди на, најм но гу ка ко ре зул тат на зго ле ме ни-
те при хо ди по ос нов на транс фе ри од дру ги ни воа на 
власт (од бу џет и на мен ски те до та ции). Мо же да се ка же 
де ка ло кал ни те да но ци и на до ме сто ци не ма ат го ле мо 
зна че ње во при хо ди те на ЕЛС, спо ре де но со зна че ње то 
на транс фе ри те од цен трал на власт. Во стру кту ра та на 
ос тва ре ни те при хо ди транс фе ри и до на ции учес тву ва ат 
со 70,44 % во 2009 го ди на, од втор при ход по го ле ми на на 
ЕЛС во 2005 го ди на, ста ну ва ат прв при ход по го ле ми на 
на ЕЛС во 2007 го ди на, ко га и за поч ну ва вто ра та фа за 
од про це сот на де цен тра ли за ци ја (пре ку на мен ски те до-
та ции и блок-до та ци и те за обра зо ва ни е то, со ци јал на та 
за шти та и кул ту ра та). Ме ѓу тоа, учес тво то на транс фе-
ри те во вкуп ни те при хо ди на ЕЛС на ед но мо же да прет-
ста ву ва и ин ди ка тор за ви со ка фи нан си ска за вис ност 
на ло кал ни те вла сти од цен трал на та вла да. 
Ка пи тал ни те рас хо ди на оп шти ни те бе ле жат на-
го рен тренд
Ка пи тал ни те рас хо ди на оп шти ни те бе ле жат раст во 
пер и о дот од 2005 го ди на до 2009 го ди на и во 2009 го ди-
на се по го ле ми за 42 % од исти те во 2005 го ди на. Ова по-
ка жу ва де ка се зго ле ме ни ка пи тал ни те ин ве сти ции на 
ло кал на та власт и тие се сè по ве ќе по све те ни на дол го-
роч ни от раз вој, што би ре зул ти ра ло со по до бру ва ње на 
ус ло ви те за гра ѓа ни те во ло кал ни те за ед ни ци. Ме ѓу тоа, 
учес тво то на ка пи тал ни те рас хо ди на ЕЛС во вкуп ни те 
рас хо ди на ЕЛС во пер и о дот од 2005 до 2009 го ди на се 
на ма лу ва од 48,89 % на 19,76 %, ка ко ре зул тат на зго ле-
ме но то учес тво на те ков ни те рас хо ди. Ка пи тал ни те рас-
хо ди на ЕЛС се тие кои соз да ва ат дол го роч на вред ност 
за ло кал на та за ед ни ца. Не оп ход но е нив но по го ле мо 
учес тво во вкуп ни те рас хо ди, зе мај ќи ја пред вид нив-
на та зна чај ност за ква ли те тот на јав ни те ус лу ги, но со 
по себ но вни ма ние на из во ри те на нив но фи нан си ра ње.

Пре по ра ки
По треб но е вос по ста ву ва ње со од вет на стру кту-
ра на из во ри на при хо ди и по го ле ма фи нан си ска 
авто но ми ја на ЕЛС 
За ус пеш на фи скал на де цен тра ли за ци ја не оп ход но е 
иста та да се зас но ва на рам но мер ност, авто но ми ја на 
ло кал ни те вла сти при упра ву ва ње со нив ни те бу џе ти 

и нив на од го вор ност кон гра ѓа ни те. Фи скал на та де цен-
тра ли за ци ја тре ба да има ме ха низ ми кои ќе обез бе дат: 
ед на ков ква ли тет на ос нов ни те јав ни ус лу ги нас про ти 
не ед на кви те ло кал ни да ноч ни ос но ви ци, транс фе ри по-
ме ѓу раз лич ни те ни воа на власт кои се ста бил ни и ди-
стри бу и ра ни по об је ктив ни кри те ри у ми, ка ко и ло кал-
на та власт да има кон трол ни ме ха низ ми на от чет ност 
и транс па рент ност, со што ќе се обез бе ди пра вил но 
тро ше ње на ло кал ни те ре сур си, сог лас но по тре би те на 
ло кал но то на се ле ние и да се из бег не зло у по тре ба на ди-
скре ци ско то пра во на ло кал ни те вла сти во тро ше ње то, 
но и во по ста ву ва ње то на ло кал ни те да ноч ни стап ки. 
Во Ма ке до ни ја, и по крај зго ле му ва ње то на вкуп ни те 
при хо ди на ЕЛС, по треб но е вос по ста ву ва ње со од вет на 
стру кту ра на из во ри на при хо ди ко ја ќе од го ва ра на над-
леж но сти те на ЕЛС. Со цел по го ле ма фи нан си ска авто-
но ми ја на ЕЛС, не оп ход но е зна чи тел но зго ле му ва ње на 
сопс тве ни те при хо ди на сме тка на транс фе ри те од цен-
трал на та власт. 
Ме ѓу тоа, ква ли те тот на јав ни те ус лу ги дол го роч но ќе 
за ви си се по ве ќе од ка пи тал ни те ин ве сти ции на ЕЛС, 
исти те тре ба да се зго ле му ва ат во кон ти ну и тет, но при-
тоа тре ба да се вни ма ва из во рот на фи нан си ра ње да од-
го ва ра на нив на та при ро да. На оп шти ни те тре ба да им 
се зго ле ми фи нан си ска та авто но ми ја пре ку овоз мо жу-
ва ње тие да од лу чу ва ат са ми те за на чи нот на фи нан си-
ра ње на ка пи тал ни те ин ве сти ции и да им се да де мож-
ност да се за дол жу ва ат на па за рот на ка пи тал и са ми те 
да од лу чу ва ат за сопс тве ни те об вр ски на долг рок.
За да се по стиг не ус пеш на фи скал на де цен тра ли за ци ја, 
пра ша ња та на кои тре ба да се фо ку си ра ат имп ле мен та-
то ри те на фи скал на та де цен тра ли за ци ја во Р. Ма ке до-
ни ја не се по ве ќе вр за ни са мо за кван ту мот на спро ве де-
на фи скал на де цен тра ли за ци ја, ту ку и за дла бо чи на та и 
ква ли те тот на иста та. 
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Ма ри ја Саз дев ски
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ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ 
Ма ри ја Саз дев ски, Пра вед ност пре рас по де ле при хо да од до та ци ја од дру гих ни воа вла сти
Marija Sazdevski, Drejtësi në re-distribuimin e të ardhurave nga dotacionet nga nivelet tjera të pushtetit
Marija Sazdevski, Equitability in the Re-distribution of Grant Transfers from other Levels of Government

РЕЗИМЕ
Ед но од на че ла та на кое се зас но ва фи скал на та де цен тра ли за ци ја е и пра вич на и со од вет на ало ка ци ја на фи нан си ски те средс-
тва од бу џе тот на цен трал на та власт. Оваа сту ди ја ќе при до не се кон сог ле ду ва ње на по стиг на то то во де лот на пра вич на ало-
ка ци ја на фи нан си ски те средс тва од бу џе тот на цен трал на та власт, спо ред три ос нов ни кри те ри у ми. Сту ди ја та се зас но ва на 
кван ти та тив на ана ли за на транс фе ри те од бу џе тот на РМ во пер и од од 2005 до 2009 г. Не по стои јас на сли ка за не пра вед но ста 
во рас пре дел ба на транс фе ри од цен трал на власт на оп шти ни те, врз ос но ва на ни во на со ци јал на вклу че ност, ет нич ка при пад-
ност на мно зин ско на се ле ние и пар ти ска при пад ност на гра до на чал ник на оп шти на та. Оп шти ни те со нај ни зок ИСИ (69-84) 
до би ва ат по мал ку средс тва по гла ва на жи тел во 2009 г., до де ка во 2005 г. транс фе ри те би ле ед на кви. Ва ква та ди стри бу ци ја 
мо же по на та му да го зго ле му ва ја зот ме ѓу овие оп шти ни. Во 2006 г. по стои по че тен јаз во фи нан си ра ње то ме ѓу оп шти ни те со 
мно зин ско ма ке дон ско на се ле ние и оп шти ни те ка де нем но зин ски ет нич ки за ед ни ци се во мно зинс тво, кој е во тренд на на ма-
лу ва ње во пер и о дот до 2009 г. Во 2009 г. во слич ни оп шти ни има слич ни вкуп ни транс фе ри по жи тел и не мо же да се утвр дат 
дру ги фа кто ри кои има ат вли ја ние врз фи нан си ра ње то. По ли тич ка при пад ност на гра до на чал ник на оп шти ни ка ко мо жен 
фа ктор за не пра вич но ста при рас пре дел ба на средс тва та од цен трал на та власт по те шко се ана ли зи ра по ра ди из бо ри те во пер-
и о дот 2005-2009 г. и про ме ни те на вла ста на на ци о нал но и на ло кал но ни во. Иск лу чок во фи нан си ра ње то од цен трал но ни во е 
оп шти на Цен тар и прет по ста вка е де ка тоа се дол жи на транс фе ри од бу џе тот на Ма ке до ни ја по вр за ни со ре а ли за ци ја на вла-
ди ни про е кти во оп шти на Цен тар.

РЕЗИМЕ 
Је дан од прин ци па на ко ји ма се зас ни ва фи скал на де цен тра-
ли за ци ја је и пра вед ност и аде кват на ало ка ци ја фи нан сиј ских 
сред ста ва из бу џе та цен трал не вла сти. Ова сту ди ја ће омо-
гућити да се саг ле да ко ли ко је по стиг ну то у де лу пра вед не ало-
ка ци је фи нан сиј ских сред ста ва из бу џе та цен трал не вла сти, 
пре ма три ос нов на кри те ри ју ма. Сту ди ја пред став ља кван ти-
та тив ну ана ли зу транс фе ра из Бу џе та Ре пуб ли ке Ма ке до ни је 
у пер и о ду од 2005. до 2009. го ди не. Не ма јас не сли ке за по сто-
ја ње не пра вед но сти у рас по де ли транс фе ра цен трал не вла сти 
оп шти на ма, пре ма ни воу со ци јал не инк лу зи је, ет нич кој при-
пад но сти већин ског ста нов ниш тва и пар тиј ске при пад но сти 
гра до на чел ни ка оп шти не. Оп шти не са нај ни жим Ин де ксом 
со ци јал не инк лу зи је - ИСИ (69-84) до би ја ју ма ње сред ста ва по 
жи те љу у 2009. го ди ни, док су у 2005. транс фе ри би ли приб-
лиж но јед на ки. Ова ква ди стри бу ци ја мо же у бу дућно сти да по-
већа јаз међу овим оп шти на ма. У 2006. год. по сто ји по чет ни јаз 
у фи нан си ра њу, међу оп шти на ма са већин ским ма ке дон ским 
ста нов ниш твом и оп шти на ма у ко ји ма је већина не ка ма њин-
ска ет нич ка за јед ни ца, а ко ји има опа да јући тренд у пер и о ду 
до 2009. го ди не. У 2009. го ди ни оп шти не са слич ним ка ра кте-
ри сти ка ма има ју и слич не укуп не транс фе ре по жи те љу, и не 
мо гу да се утвр де дру ги фа кто ри ко ји има ју ути цај на фи нан-
си ра ње. По ли тич ка при пад ност гра до на чел ни ка оп шти не као 
мо гући фа ктор за не пра вед ну рас по де лу сред ста ва цен трал не 
вла сти, те же се ана ли зи ра због из бо ра у пер и о ду од 2005. до 
2009. го ди не и про ме на вла сти на цен трал ном и ло кал ном ни-
воу. Изу зе так у фи нан си ра њу од цен трал ног ни воа је оп шти на 
Цен тар и прет по ста вка је да се то ду гу је трен сфе ри ма из Бу џе-
та Ма ке до ни је по ве за ним са ре а ли за ци јом Вла ди них про је ка-
та у оп шти ни Цен тар. 

PëRMBLEDhJE
Një nga parimet mbi të cilat bazohet decentralizimi fiskal është 
edhe alkimi i drejtë dhe adekuat i mjeteve financiare nga buxheti 
i pushtetit qendror. Ky studim do të kontribuojë drejt shqyrtimit 
të asaj që është arritur në pjesën e alokimit të drejtë të mjeteve 
financiare nga buxheti i pushtetit qendror, sipas tre kritereve 
kryesore. Studimi bazohet në analizën kuantitative të transferove 
nga buxheti i RM në periudhën prej 2005 deri 2009. Nuk ekziston 
pasqyrë e qartë për jo drejtësinë në shpërndarjen e transferove 
nga pushteti qendror në komunat, në bazë të nivelit të inkuadrimit 
social, përkatësisë etnike të popullatës shumicë dhe përkatësisë 
partiake të kryetarit të komunës. Komunat me ISI më të ulët (69-84) 
marrin më pak mjete në kokë banori në vitin 2009, derisa në vitin 

2005 transferimet kanë qenë të barabarta. Distribuimi i këtillë edhe 
më tej mund ta rrisë jazin mes këtyre komunave. Në vitin 2006 
ekzistoni jazi fillestar në financimin mes komunave me popullatës 
shumicë maqedonase dhe komunat ku bashkësitë jo shumicë 
etnike janë shumicë, që është trend në ulje në periudhën deri në 
vitin 2009. Në vitin 2009 në komunat e ngjashme ka transferim të 
përgjithshme të ngjashme për banor dhe nuk mund të vërtetohen 
faktorët tjerë që kanë ndikim mbi financimin. Përkatësia politike e 
kryetarit të komunës si faktor i mundshëm për jo drejtësinë gjatë 
shpërndarjes së mjeteve nga pushteti qendror vështirë analizohet 
për shkak zgjedhjeve në periudhën 2005-2009 dhe ndryshimi i 
pushtetit në nivel nacional dhe lokal. Përjashtim në financim nga 
niveli qendror është komuna e Qendrës dhe supozohet se kjo 
ka të bëjë me transferimet nga buxheti i Maqedonisë lidhur me 
realizimin e projekteve qeveritare në komunën e Qendrës.

SUMMARy
One of the po stu la tes of the fis cal de cen tra li sa ti on is the just and 
equ i tab le al lo ca ti on of the fi nan ci al me ans from the bud get of the 
cen tral go vern ment. This study will con tri bu te to se e ing the ac hi e-
ve ments in the part of the just al lo ca ti on of the fi nan ci al me ans of 
the cen tral go vern ment bud get, ac cor ding to three ba sic cri te ria. 
The study is ba sed on a qu an ti ta ti ve analy sis of the trans fers from 
the bud get of the Re pub lic of Ma ce do nia in the per i od of 2005 to 
2009. The re is no cle ar ima ge of the ine qu i tab le di vi si on of trans-
fers from the cen tral go vern ment to the mu ni ci pa li ti es, ba sed on 
the le vel of so ci al inc lu si on, eth nic af fi li a ti on of the ma jo rity po-
pu la ti on and the party af fi li a ti on of the ma yors. The mu ni ci pa li ti-
es with the lo west ISI (69-84) ha ve fe wer funds per ca pi ta in 2009, 
whi le in 2005 the trans fers we re equ al. This di stri bu ti on co uld furt-
her in cre a se the gap bet we en the se mu ni ci pa li ti es. In 2006 the re 
was an ini ti al gap in the fi nan cing bet we en the mu ni ci pa li ti es with 
ma jo rity Ma ce do ni an po pu la ti on and the mu ni ci pa li ti es whe re the 
non-ma jo rity eth nic com mu ni ti es are in ma jo rity, which de cre a sed 
in the per i od to 2009. In 2009 in si mi lar mu ni ci pa li ti es the re are 
si mi lar trans fers per ca pi ta and the re can be no ot her fac tors de ter-
mi ned that infl u en ce the fi nan cing. The po li ti cal af fi li a ti on of the 
ma yors as a pos sib le fac tor of the ine qu i tab le di stri bu ti on of funds 
from the cen tral go vern ment is mo re dif fi cult to analy se be ca u se of 
the elec ti ons in the per i od of 2005-2009 and the chan ge of po wer 
at na ti o nal and lo cal le vel. An ex cep ti on in the fi nan cing from the 
cen tral le vel is the mu ni ci pa lity of Cen tar and it is as su med that 
this is due to trans fers from the bud get of Ma ce do nia re la ted to the 
imp le men ta ti on of go vern ment pro gram mes in the mu ni ci pa lity 
of Cen tar.
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ВОВЕД
Охрид ски от рам ко вен до го вор, пот пи шан во август 
2001 го ди на, и аманд ма ни те на Уста вот од но ем ври 2001 
го ди на ја пот тик наа ре фор ма та на ло кал на та са мо у пра-
ва ко ја за поч на во 1999 г. ко га Вла да та на РМ ја до не се 
Стра те ги ја та за ре фор ма на ло кал на та са мо у пра ва. Пр-
вин во ја ну а ри 2002 го ди на бе ше до не сен За ко нот за ло-
кал на та са мо у пра ва, а по тоа во сеп тем ври 2004 го ди на 
бе ше до не сен За ко нот за фи нан си ра ње на еди ни ци те 
на ло кал на та са мо у пра ва, кој го про пи шу ва фи нан си-
ра ње то на еди ни ци те на ло кал на та са мо у пра ва пре ку 
сопс тве ни из во ри на при хо ди и до та ции од цен трал на та 
власт. Сог лас но на овој за кон, фи скал на та де цен тра ли-
за ци ја ка ко еден од еле мен ти те на про це сот на де цен-
тра ли за ци ја та се спро ве ду ва во две фа зи и по драз би ра 
вос по ста ву ва ње ме ха ни зам за фи нан си ра ње на оп шти-
ни те, кој е транс па рен тен и зас но ван на об је ктив ни кри-
те ри у ми и нор ми115. 
Ед но од на че ла та на кое се зас но ва фи скал на та де цен-
тра ли за ци ја во РМ е и пра вич на та и со од вет на та ало-
ка ци ја на фи нан си ски те средс тва од бу џе тот на цен-
трал на та власт за ефи кас но и не пре че но из вр шу ва ње 
на пре не се ни те над леж но сти.116 Оваа ана ли за ќе при-
до не се ток му кон сог ле ду ва ње на по стиг на то то во де-
лот на пра вич на ало ка ци ја на фи нан си ски те средс тва 
од бу џе тот на цен трал на та власт, спо ред три ос нов ни 
кри те ри у ми: ни во на со ци јал на вклу че ност, ет нич ки и 
по ли тич ки. Име но, се ана ли зи ра пра вич но ста на рас-
пре дел ба на транс фе ри те од бу џе тот на РМ кој прет ста-
ву ва до пол ни те лен при ход во бу џе тот на оп шти на та за 
фи нан си ра ње на неј зи ни те над леж но сти опре де ле ни со 
за кон.
Со оваа сту ди ја е оп фа те на кван ти та тив на ана ли за на 
транс фе ри те од бу џе тот на РМ и од бу џе ти те на фон до-
ви те во пер и од од 2005 до 2009 го ди на. Имај ќи пред вид 
де ка фи нан си ски те средс тва од на мен ски те до та ции за-
поч наа да се пре не су ва ат на оп шти ни те во вто ра та по-
ло ви на на 2005 го ди на, ана ли за на на мен ски те до та ции 
се од не су ва на пер и о дот од 2006 до 2009.
Во истра жу ва ње то се ко ри сте ни по да то ци пре зе ме ни од 
за врш ни те сме тки на бу џе тот на РМ за 2005, 2006, 2007, 
2008 и 2009 го ди на.

ПРАВНА РАМКА 
Сог лас но за ко нот на фи нан си ра ње на еди ни ци те на 
ло кал на та са мо у пра ва, из во ри на фи нан си ра ње на оп-
шти на та се: сопс тве ни из во ри на при хо ди, до та ции на 
средс тва од бу џе тот на РМ и од бу џе ти те на фон до ви те 
и за дол жу ва ње то. Фи нан си ски те средс тва од на мен ски-
те до та ции за поч наа да се пре не су ва ат во вто ра та по-
ло ви на на 2005 го ди на од блок-до та ци и те во сеп тем ври 
2007 г., сог лас но со две те фа зи на фи скал на та де цен тра-
ли за ци ја.
Со транс фе рот на до та ции од бу џе тот на РМ и од бу-
џе ти те на фон до ви те (во по на та мо шен текст: транс
фе рот на до та ци и те) се обез бе ду ва ат до пол ни тел ни 
при хо ди во бу џе тот на оп шти на та за фи нан си ра ње на 
неј зи ни те над леж но сти опре де ле ни со за кон. 
Ви до ви до та ции кои се рас пре де лу ва ат до оп шти ни те 
од бу џе тот на РМ и од бу џе ти те на фон до ви те се след-
ни те: 
- при хо ди од да нок на до да де на вред ност - се до та-
ци ја за фи нан си ра ње на над леж но сти те на оп шти на та 
утвр де ни со за кон кои се обез бе ду ва ат во ви си на од 3 
% од вкуп но нап ла те ни от да нок на до да де на вред ност 
ос тва рен во прет ход на та фи скал на го ди на. Рас пре дел-

115 Програма за спроведување на процесот на децентрализацијата 
2008-2010, Министерство за локална самоуправа
116 Програма за спроведување на процесот на децентрализацијата 
2008-2010, Министерство за локална самоуправа

ба та на при хо ди те од ДДВ се вр ши нај мал ку 50 % спо ред 
кри те ри у мот по жи тел и дру ги кри те ри у ми утвр де ни со 
Уред ба та за ме то до ло ги ја за рас пре дел ба на при хо ди те 
од да нок на до да де на вред ност што ја до не су ва Вла да та 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја117; 

Рамка 1. Пример на уредба за распределба на 
приходите од ДДВ (2006 г.)

Според Уредбата за методологија за распределба 
на приходите од ДДВ по општини за 2006 година, 
средствата на приходите од ДДВ за општините и 
градот Скопје во РМ се распределуваат во износ од 
90 % за општините во РМ, а во износ од 10 % за градот 
Скопје и општините во градот Скопје. Износот на 
средствата наменет за распределба на општините 
во Република Македонија се распределува според 
следните критериуми: 
- 60 % според нивното учество во вкупниот број 
жители во РМ, без градот Скопје;
- 27 % според нивното учество во вкупната површина 
на територијата РМ, без градот Скопје; и 
- 13 % според нивното учество во вкупниот број на 
населени места во РМ,  без градот Скопје.
Износот на средствата наменети за распределба 
на градот Скопје и на општините на градот Скопје 
се распределува во сооднос 40:60, според следните 
критериуми: 
- 60 % според нивното учество во вкупниот број на 
жители во градот Скопје; 
- 27 % според нивното учество во вкупната површина 
на подрачјето на градот Скопје; и 
- 13 % според нивното учество во вкупниот број 
населени места во градот Скопје.
Во прилог, види ги формулите.

- на мен ска до та ци ја - се ко ри сти за фи нан си ра ње кон-
крет на актив ност. Рас пре дел ба на на мен ски те до та ции 
по оп шти ни, по про ект и ин сти ту ци ја и/ или про гра ми 
со бу џет ска та прес ме тка за след на та бу џет ска го ди на на 
Ми ни стерс тво то за фи нан сии му пред ла га ат над леж ни-
те ми ни стерс тва и фон до ви те;
- ка пи тал на до та ци ја - се ко ри сти за фи нан си ра ње ин-
ве сти ци ски про е кти врз ос но ва на про гра ма утвр де на 
од Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. При рас пре дел ба-
та на ка пи тал ни те до та ции, над леж ни те ми ни стерс тва 
и фон до ви те при о ри тет им да ва ат на про е кти те со це-
лос но обез бе де ни фи нан си ски средс тва; 
- блок-до та ци ја - се ко ри сти за фи нан си ра ње над леж но-
сти утвр де ни во чле нот 22 точ ки 5, 7, 8 и 9 118 од За ко нот 
за ло кал на та са мо у пра ва, пре ку кон крет ни про гра ми. 
Над леж ни те ми ни стерс тва и фон до ви те из го тву ва ат 
ме то до ло ги ја за утвр ду ва ње на кри те ри у ми те за рас-
пре дел ба на блок-до та ци и те, ко ја се ба зи ра на фор му-
ла со ко ри сте ње со од вет ни по ка за те ли на по тре би те 
за се ко ја про гра ма. Вла да та на РМ до не су ва уред ба за 
ме то до ло ги ја та за утвр ду ва ње на кри те ри у ми те за рас-
пре дел ба на блок-до та ци и те на пред лог на над леж но то 
ми ни стерс тво по прет ход на сог лас ност на Ми ни стерс-
тво то за фи нан сии и Ко ми си ја та за сле де ње на раз во јот 
на си сте мот за фи нан си ра ње на оп шти ни те; 
- до та ци ја за де ле ги ра на над леж ност - се ко ри сти за 

117 Со уредбата од ставот (3) на овој член за градот Скопје се ут-
врдуваат посебни критериуми со кои се коригираат значителни-
те разлики на градот Скопје во однос на општините во Република 
Македонија.
118 Културата; Социјална заштита и заштита на децата; Образование; 
Здравствена заштита
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фи нан си ра ње на де ле ги ра на та над леж ност од ор ган на 
др жав на та упра ва на гра до на чал ни кот на оп шти на та и 
се обез бе ду ва ат од утвр де ни от из нос за над леж ни от ор-
ган на др жав на та упра ва во бу џе тот на Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја. 
По крај транс фе рот на до та ции од бу џе тот на РМ и од 
бу џе ти те на фон до ви те, оп шти ни те обез бе ду ва ат до-
пол ни тел ни при хо ди и пре ку до на ции од странс тво 
кои се еви ден ти ра ат во бу џе ти те на оп шти ни те во кла-
са на при хо ди 741 – „До на ции од странс тво“. До на ци и те, 
сог лас но Пра вил ни кот за кла си фи ка ци ја на при хо ди, се 
кла си фи ци ра ни ка ко при хо ди од Обе ди не ти те на ции, 
од Ме ѓу на род ни от мо не та рен фонд, од Свет ска бан ка, 
од Европ ска та Уни ја, од европ ски те др жа ви, спо ред ме-
ѓу на род ни кон вен ции во Фон дот за здрав стве но оси гу-
ру ва ње и дру ги оп шти и те ков ни до на ции. 

Mето до ло ги ја
Ана ли за та се зас но ва на пра вич ност на рас пре дел ба та 
на вла ди ни те транс фе ри со по сто еч ки те по ли ти ки за 
фи нан си ска де цен тра ли за ци ја и по стиг на то то ни во. 
Ана ли за та за пра вич но ста на рас пре дел ба та ги оп фа ќа 
спо ред би на трен до ви те (2006-2009 г.), ка ко и спо ред ба 
на од но си те (вкуп ни и по жи тел) во се ко ја го ди на ме ѓу 
со од вет ни те со ци о де мо граф ски гру пи. 
Сту ди ја е кван ти та тив на ана ли за на транс фе ри те од 
бу џе тот на РМ и од бу џе ти те на фон до ви те во пер и од 
од 2005 до 2009 го ди на. Имај ќи пред вид де ка фи нан си-

ски те средс тва од на мен ски те до та ции за поч наа да се 
пре не су ва ат на оп шти ни те во вто ра та по ло ви на на 2005 
го ди на, ана ли за на на мен ски те до та ции се од не су ва на 
пер и о дот од 2006 до 2009 г. По да то ци те се пре зе ме ни од 
за врш ни те сме тки на бу џе тот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
за го ди ни те 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009. Ана ли за та се 
зас но ва на за врш ни сме тки, би деј ќи тоа е из вр ше на та 
со стој ба, за раз ли ка на бу џе тот кој е пла ни ра на та со стој-
ба и со од вет но е по мал ку точ на.
Во при лог 1 е вклу че на та бе ла та „Ос нов ни ка ра кте ри-
сти ки на 84 оп шти ни и Град Скоп је и при хо ди во пер-
и о дот 2005-2009 г.“. 
Се ана ли зи ра ат вкуп ни те средс тва до де ле ни на оп шти-
на та за бу џет ска та ли ни ја 74 - Тран сфе ри и до на ции, 
ка ко и неј зи ни те пот ста вки: 741 - Тран сфе ри од дру ги 
ни воа на власт, 742 – До на ции од странс тво и 743 – Ка-
пи тал ни до та ции. Во при лог 2 е прет ста ве на де тал на та 
рас пре дел ба на при хо ди те во потк ла си. 
При хо ди те од на мен ски до та ции, прет ста ве ни во бу џе-
тот на оп шти на ка ко дел од кла са 741 – Тран сфе ри од 
дру ги ни воа на вла ста, се ко ри сте ни во ана ли за та во 
вку пен из нос и по гла ва на жи тел. 
Во та бе ла 1 е при ка жа но еви ден ти ра ње на ше сто ци фре-
ни кла си на при хо ди од транс фе ри од дру ги ни воа на 
вла ста ка ко во за врш на та сме тка на бу џе тот на РМ, ка-
де јас но се гле да еви ден ти ра ње на си те ви до ви при хо ди 
во рам ки те на кла са 741 – Тран сфе ри од дру ги ни воа на 
вла ста. 

Та бе ла 1. Еви ден ти ра ње на ста вка 741 на ни во на ше сто ци фре на пот ста вка ка ко во за врш на та сме тка на бу џе-
тот на РМ

О
пи

с 

Бу џет за 20хх При хо ди од на мен ски до та ции за 20хх
При хо ди од са мо фи-
нан си рач ки актив-

но сти за 20хх

При хо ди од 
до на ции за 

20хх
741  Тран-

сфе ри 
од дру ги 
ни воа на 

власт

741111 Те ков ни транс фе ри од 
дру ги ни воа на власт

741112 Тран сфе ри од бу џе тот 
на РМ

741113 Тран сфе ри од бу џе ти-
те на фон до ви те

 741114 Пре не сен ви шок на 
при хо ди од прет ход на та го-
ди на

741115 До та ции на оп шти на-
та, од при хо ди од ДДВ

П
р в

а 
ф

а з
а 

на
 ф

и с
ка

л н
а 

де
 це

н т
ра

 ли
 за

 ци
 ја

741116 На мен ска до та ци ја на 
оп шти на та за актив но сти од 
кул ту ра та
741117 На мен ска до та ци ја на 
оп шти на та за актив но сти од 
обра зо ва ни е то
 741118 На мен ска до та ци ја на 
оп шти на та за актив но сти од 
со ци јал на та за шти та 741119 На-
мен ска до та ци ја на оп шти на та 
за актив но сти од по жар ни карс-
тво то
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741120 Блок-до та ции на оп шти-
на та по од дел ни на ме ни 
741121 До та ции на оп шти на та за 
де ле ги ра ни над леж но сти

Огра ни чу ва ња на ме то до ло ги ја та
При ана ли за та се упо тре бу ва ат при ход ни гру пи збир но 
и по жи тел. Не се зе ме ни пред вид дру ги фа кто ри кои 
вли ја ат на ди стри бу ци ја та (по вр ши на, број на на се ле ни 
ме ста итн.).
Исто та ка не се зе ме ни пред вид раз лич ни те фа зи на фи-
скал на де цен тра ли за ци ја и ко ја оп шти на во ко ја го ди на 
е пре ми на та во вто ра та фа за. Сè уште шест оп шти ни не 
се пре ми на ти во вто ра та фа за.
Не се зе ме ни пред вид раз ли ки те во ад ми ни стра тив ни от 
и фи нан си ски от ка па ци тет, иа ко во оваа сту ди ја до на-
ци и те од странс тво се зе ме ни ка ко мо жен па ра ме тар за 
ка па ци те тот на оп шти на та, би деј ќи стран ски те до на то-
ри има ат ви со ки стан дар ди и ба ра ња за до де лу ва ње на 
средс тва та.

ДИСТРИБУЦИЈА СПОРЕД 
СОЦИЈАЛНАТА ВКЛУЧЕНОСТ ВО 
ОПШТИНИ 
Ин де ксот на со ци јал на инк лу зи ја (ИСИ) е ин стру мент 
за про це на на ед на кво ста на при ста пот и пра вич на-
та рас пре дел ба на ло кал ни те ус лу ги.119 Во та бе ла 1 се 
при ка жа ни оп шти ни во пет гру пи спо ред ИСИ, од нај-
ви со ко ран ги ра ни (1-17) до нај ни ско ран ги ра ни (69-84), 
ка ко и ет нич ка стру кту ра на на се ле ни е то во гру па та 
на оп шти ни. ИСИ е ко ри стен во сту ди ја та ка ко ин стру-
мент за да се ана ли зи ра пра вед но ста на рас пре дел ба 
на средс тва та од транс фе рот на до та ци и те во од нос 
на ни во то на со ци јал на вклу че ност во оп шти на та пре-
ку сог ле ду ва ње на из но сот на средс тва та (вку пен и по 
жи тел) кои оп шти ни те има ат до би е но од дру ги те ни воа 
на вла ста (цен трал на та власт). Во овој дел од ана ли за та 
е иск лу чен Гра дот Скоп је ка ко по себ на ор га ни за ци ска 
еди ни ца, би деј ќи не ма до ста пен ИСИ. 
119 Индекс на социјална инклузија Карајков Р., Симовски А.
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Та бе ла 2. Прег лед на оп шти ни те спо ред ИСИ-ранг (ин декс на со ци јал на инк лу зи ја)
ИСИ 
ранг

Про сек 
ИСИ

Оп шти ни Стру кту ра на на се ле ние
Вкуп но Ма ке дон ци Ал бан ци Тур ци Ро ми Дру ги

1-17 6.31 Ае ро дром, Ча ир, Кар пош, Га зи Ба ба, 
Охрид, Би то ла, Ки се ла Во да, Цен тар, Вев-
ча ни, Штип, Ѓор че Пе тров, Бог дан ци, Ге-
вге ли ја, До јран, Бу тел, Ве лес, Дел че во

758.598 80,15% 9,79% 2,11% 2,14% 5,81%

18-34 5.41 Не го ти но, Ре сен, Ви ни ца, Ки че во, Илин-
ден, Стру га, Де бар ца, Про би штип, Го сти-
вар, Мо ги ла, Ко ча ни, Ра до виш, Ка ва дар ци, 
Пех че во, Све ти Ни ко ле, Со пи ште, Стру-
ми ца

468.124 68,32% 22,07% 5,47% 2,10% 2,04%

35-51 4.96 Те то во, Зе ле ни ко во,Чу чер-Сан де во,Бе ро-
во, Ку ма но во, Град ско,Но ва ци, Ро со ман, 
Но во Се ло, Ос ло меј, Кар бин ци, Ма ке дон-
ска Ка ме ни ца, Де мир Хи сар, Је гу нов це, 
Кон че, Врап чи ште, Те ар це

336.318 46,05% 44,04% 2,97% 2,22% 4,72%

52-68 4.57 Че ши но во – Об ле ше во, Кра то во, Пе тро-
вец, Бр ве ни ца, Зр нов ци, Кри ва Па лан ка, 
Са рај, За јас, Ма вро во и Ро сту ша, Де мир 
Ка пи ја, Ва лан до во, Кру ше во, Цен тар Жу-
па, Бо си ло во, Де бар, При леп, Дру го во

267.705 64,66% 25,94% 4,24% 2,55% 2,61%

69-
84

4.04 Кри во га шта ни, Вра не шти ца, Ча шка, Шу-
то Ори за ри, Ло зо во, Бо го ви ње, Же ли но, 
Сту де ни ча ни, Ара чи но во, Ва си ле во, Ма ке-
дон ски Брод, Плас ни ца, Дол не ни, Ста ро 
На го ри ча не, Лип ко во, Ран ков це

195.668 23,71% 58,21% 7,50% 6,90% 3,68%

Вкуп ни те транс фе ри од дру ги ни воа на вла ста се зго ле-
ми ја 7,74 па ти во пер и о дот од 2005 го ди на до 2009 го ди-
на. Нај ви со ко ран ги ра ни оп шти ни спо ред ИСИ бе ле жат 

и нај го лем раст на транс фе ри те, и тоа 9,05 па ти, до де ка 
нај ни ско ран ги ра ни оп шти ни има ат и нај мал раст на 
транс фе ри те од 5,59 па ти, што е ско ро двој но по мал раст. 

Та бе ла 3. Кла са на при хо ди 741 - Тран сфе ри од дру ги ни воа на вла ста (вкуп но за си те оп шти ни по де ле ни спо ред 
ИСИ-ранг)

ИСИ-ранг 2005
Вкуп но

2006
Вкуп но

2007
Вкуп но

2008
Вкуп но

2009
Вкуп но

Раст 2005-
2009

1-17 613.539.026 1.068.714.526 1.804.047.453 4.818.050.158 5.555.525.047 9,05
18-34 439.526.889 714.078.348 1.060.754.685 2.896.563.473 3.407.976.731 7,75
35-51 415.032.819 545.574.181 963.252.182 2.274.538.349 2.627.032.928 6,33
52-68 227.161.054 406.681.735 731.024.382 1.552.089.782 1.926.740.387 8,48
69-84 183.511.832 294.575.170 386.607.837 861.384.970 1.026.589.579 5,59
ВКУПНО 1.878.771.620 3.029.623.960 4.945.686.539 12.402.626.732 14.543.864.672 7,74

Во та бе ла та 4 се прет ста ве ни про сеч ни те из но си на 
транс фе ри те по гла ва на жи тел на оп шти ни те гру пи-
ра ни спо ред ИСИ (про сек). Ко ло на та Од нос за се ко ја 
го ди на прет ста ву ва од но сот по ме ѓу про се чен из нос на 
транс фе ри те по гла ва на жи тел за одре де на гру па оп-
шти ни и вкуп ни от про сек за си те оп шти ни. 
Во 2006 го ди на се за бе ле жу ва нај ма ла та раз ли ка во од-

нос на вкуп ни от про сек по гла ва на жи тел по ме ѓу оп-
шти ни ран ги ра ни спо ред ИСИ. Во 2008 и 2009 г. нај-
ни ско ран ги ра ни те 17 оп шти ни (ран ги ра ни од 69 до 84 
ме сто спо ред ИСИ) има ат ско ро 30 % по ни зок транс фер 
по гла ва на жи тел, а исто та ка бе ле жат 30 % по мал раст 
од вкуп ни от про сек во пер и од 2005 – 2009. 

Та бе ла 4. Кла са на при хо ди 741 - Тран сфе ри од дру ги ни воа на вла ста по гла ва на жи тел (про сек за си те оп шти-
ни по де ле ни спо ред ИСИ-ранг)
ИСИ-
ранг

2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009
Про сек Од нос Про сек Од нос Про сек Од нос Про сек Од нос Про сек Од нос Раст Од нос

1-17 1.051 94,55 1,700 89,17 2,567 90,00 6,373 106,65 7.607 105,59 7,24 111,68
18-34 1.163 104,64 1.891 99,19 2.877 100,84 6.578 110,08 8.096 112,38 6,96 107,40
35-51 1,323 119,00 2,270 119,10 3,557 124,68 7,224 120,89 8,338 115,74 6,30 97,26
52-68 900 80,91 1.794 94,12 2.800 98,14 5.195 86,93 6.637 92,12 7,38120 113,87
69-84 1.123 100,97 1.874 98,31 2.439 85,48 4.417 73,91 5.226 72,55 4,66 71,85
Про сек 1.112 100,00 1.906 100,00 2.853 100,00 5.976 100,00 7.204 100,00 6,48 100,00

Гра фи кон 1 при ка жу ва транс фе ри од дру ги ни воа на 
вла ста по гла ва на жи тел во 2005 г. ко га се за поч на со 
про це сот на фи скал на та де цен тра ли за ци ја. Рас пре де ле-
ни средс тва од транс фе ри и до на ции по гла ва на жи тел 
има ат кон стан тен ли не а рен тренд што во про сек не ма 

зна чи тел на раз ли ка по ме ѓу нај ни ско и нај ви со ко ран ги-
ра ни оп шти ни (тре ба да се има пред вид де ка ИСИ се 
од не су ва на 2009 г.) – гра фи кон 1.  

120 Високиот раст на група општини рангирани од 52 до 68 се должи 
на најмал износ по глава на жител во 2005 година.
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Гра фи кон 1. Кла са на при хо ди 741 - Тран сфе ри од дру ги ни воа на вла ста по жи тел и ИСИ-ранг на оп шти ни те во 
2005 и нив ни те ли не ар ни трен до ви

Гра фи кон 2. Кла са на при хо ди 741 - Тран сфе ри од дру ги ни воа на вла ста по жи тел и ИСИ-ранг на оп шти ни те во 
2009 и нив ни те ли не ар ни трен до ви

Во 2009 г. трен дот ста ну ва не га ти вен, па оп шти ни те кои се по ни ско ран ги ра ни спо ред ИСИ до би ва ат во про сек и 
по мал ку транс фе ри те на до та ции по гла ва на жи тел од цен трал на та власт – гра фи кон 2.
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ДИСТРИБУЦИЈА ПО ЕТНИЧКА 
ПРИПАДНОСТ
За да се сог ле да рам но прав но ста на рас пре дел ба на 
транс фе ри те од дру ги ни воа на вла ста во за вис ност од 
ет нич ко то мно зинс тво во оп шти на, си те 84 оп шти ни се 
по де ле ни во пет гру пи.
Ет нич ко то мно зинс тво во оп шти ни те е опре де ле но спо-

ред кри те ри у мот ка де по ве ќе од 50 % на на се ле ни е то се 
при пад ни ци на ед на ет нич ка за ед ни ца спо ред по пи сот 
од 2002 го ди на.
Оп шти ни те кои не ма ат ни ед на ет нич ка за ед ни ца со по-
ве ќе од 50 % од це ло куп но то на се ле ние се де фи ни ра ни 
ка ко оп шти ни со ме ша но на се ле ние.
Гра дот Скоп је е изд во ен ка ко по себ на ор га ни за ци ска 
еди ни ца.

Та бе ла 5. Прег лед на оп шти ни те по де ле ни спо ред ет нич ко то мно зинс тво на на се ле ни е то 

Мно зинс тво на се ле ние/
Оп шти ни

Стру кту ра на на се ле ни е то

Вкуп но Ма ке дон ци Ал бан-
ци Тур ци Ро ми Дру ги

Ма ке дон ско на се ле ние (63 оп шти ни)

1.425.529 84,33% 6,49% 2,58% 2,19% 4,41%

Бе ро во, Би то ла, Бог дан ци, Бо си ло во, Ва лан до во, Ва си ле-
во, Вев ча ни, Ве лес, Ви ни ца, Ге вге ли ја, Град ско, Де бар ца, 
Дел че во, Де мир Ка пи ја, Де мир Хи сар, До јран, Дру го во, 
Зе ле ни ко во, Зр нов ци, Илин ден, Је гу нов це, Ка ва дап ци, 
Кар бин ци, Ки че во, Кон че, Ко ча ни, Кра то во, Кри ва Па лан-
ка, Кри во га шта ни, Кру ше во, Ку ма но во, Ло зо во, Ма вро во и 
Ро сту ше, Ма ке дон ски Брод, Ма ке дон ска Ка ме ни ца, Мо ги-
ла, Не го ти но, Но ва ци, Но во Се ло, Охрид, Пе тро вец, Пех-
че во, При леп, Ра до виш, Ран ков ци, Ре сен, Ро со ман, Ста ро 
На го ри ча не, Све ти Ни ко ле, Со пи ште, Стру ми ца, Ча шка, 
Че ши но во и Об ле ше во, Штип, Ае ро дром, Бу тел, Га зи Ба ба, 
Гор че Пе тров, Кар пош, Ки се ла во да, Цен тар, Про би штип
Ал бан ско на се ле ние (16 оп шти ни)
Ара чи но во, Бо го ви ње, Бр ве ни ца, Врап чи ште, Го сти вар, 
Де бар, Же ли но, За јас, Лип ко во, Ос ло меј, Стру га, Сту де ни-
ча ни, Те ар це, Те то во, Са рај и Ча ир

545.742 16,27% 74,00% 5,22% 1,70% 2,81%

Тур ско на се ле ние (2 оп шти ни)
Плас ни ца и Цен тар Жу па 11.064 7,66% 4,28% 87,42% 0,00% 0,63%

Ром ско на се ле ние (1 оп шти на)
Шу то Ори за ри 22.017 6,53% 30,32% 0,25% 60,60% 2,30%

Ме ша ни (2 оп шти ни)
Дол не ни и Чу чер Сан де во 22.061 40,30% 25,20% 11,77% 0,16% 22,57%

Град Скоп је 506.926 66,75% 20,49% 1,70% 4,63% 6,43%

Во та бе ли те 6 и 7 се прет ста ве ни при хо ди те од на мен-
ски до та ции на оп шти ни те од 2006 до 2009 г. (вкуп ни 
и по жи тел) спо ред мно зинс тво то на се ле ние во оп шти-
ни те. 

Нај го лем раст на вкуп ни те на мен ски до та ции, ка ко и по 
гла ва на жи тел, бе ле жи оп шти на Шу то Ори за ри (ром-
ско на се ле ни), а над про се чен раст бе ле жат и оп шти ни 
со ал бан ско и со ме ша но на се ле ние. 

Та бе ла 6. Вкуп ни при хо ди од на мен ски до та ции на гру па на оп шти ни спо ред ет нич ко то мно зинс тво во оп шти-
ни те во 2006/2009 г., трен дот на раст и од но сот на раст во спо ред ба со про сеч ни от раст 
Мно зинс тво 
на се ле ние 2006 2007 2008 2009

2006-2009
Раст Од нос

Ма ке дон ско 861.615.179 2.076.175.623 6.255.031.345 7.600.027.887 8,82 97,75
Ал бан ско 246.200.033 576.090.909 2.375.300.730 2.892.732.332 11,75 130,21
Тур ско 5.314.843 7.794.190 8.872.725 42.203.297 7,94 88,00
Ром ско 5.803.407 9.147.643 89.361.453 107.058.954 18,45 204,44
Ме ша но 14.224.679 45.707.596 129.185.850 144.620.823 10,17 112,67
Град Скоп је 187.260.771 190.853.537 741.255.475 1.128.065.805 6,02 66,67
ВКУПНО 1.320.418.912 2.905.769.498 9.599.007.578 11.914.709.098 9,02 100,00

Во та бе ла та 7, по крај трен дот на раст, при ка жан е од но-
сот на при ход по жи тел и кол ку тој из не су ва по оп шти-
ни со раз лич ни ет нич ки мно зинс тва во од нос со про сеч-
ни от из нос.
Во 2006 г. оп шти ни те со ма ке дон ско на се ле ние ос тва-
ру ва ат 110 % од про сеч ни те 575 МКД/жи тел, а оп шти ни-
те со ал бан ско на се ле ние ос тва ру ва ат 65,69 %. Во 2009 г. 
оп шти ни те со ма ке дон ско на се ле ние ос тва ру ва ат 104 % 

од про сеч ни те 4.899 МКД/жи тел, а оп шти ни те со ал бан-
ско на се ле ние ос тва ру ва ат 88,1 %. Ја зот ме ѓу оп шти ни те 
со ма ке дон ско и со ал бан ско на се ле ние се на ма лил од 
2006 до 2009 г., од нос но во 2009 г. оп шти ни те со ал бан-
ско на се ле ние ос тва ри ле 84,7 % од при хо дот по жи тел 
од оп шти ни те со ма ке дон ско на се ле ние, во спо ред ба со 
2006 г. ко га ос тва ру ва ње то би ло 59,5 %.
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Та бе ла 7. При ход од на мен ски те до та ции на гру па оп шти ни спо ред ет нич ко то мно зинс тво во оп шти на та по гла-
ва на жи тел во 2006/2009 г., трен дот на раст и од но сот на раст во спо ред ба со про сеч ни от раст, ка ко и од но сот 
на ос тва рен при ход во го ди на та спо ре ден со про се чен при ход
Мно зинс тво на 
на се ле ние

2006 2007 2008 2009 2006-2009
МКД/ж Од нос МКД/ж Од нос МКД/ж Од нос МКД/ж Од нос Раст Од нос

Ма ке дон ско 635 110,56 1,336 108,87 4,030 105,85 5,095 104,00 8,02 94,07
Ал бан ско 378 65,69 879 71,66 3,211 84,33 4,316 88,10 11,43 134,11
Тур ско 468 81,47 672 54,80 777 20,40 3,352 68,42 7,16 83,98
Ром ско 264 45,87 415 33,87 4,059 106,61 4,863 99,26 18,45 216,40
Ме ша но 605 105,35 1,967 160,35 5,641 148,16 6,297 128,53 10,40 122,00
Град Скоп је 369 64,28 376 30,69 1.462 38,41 2.225 45,42 6,02 70,66
ПРОСЕК 575 100,00 1.227 100,00 3.807 100,00 4.899 100,00 8,52 100,00

Во та бе ли те 8 и 9 се прет ста ве ни при хо ди од кла са 741, 
ко ја по крај на мен ски те до та ции, ги оп фа ќа и си те дру ги 
при хо ди од транс фе ри ка ко при хо ди те од ДДВ, бу џет-
ски транс фе ри итн. На ни во на вкуп ни те транс фе ри од 
дру ги ни воа на вла ста нат про се чен раст, по крај ал бан-

ски и ром ска та оп шти на, бе ле жи и Град Скоп је ка ко по-
себ на те ри то ри јал на еди ни ца, до де ка оп шти ни те со ма-
ке дон ско, со ме ша но и со тур ско на се ле ние има ат раст 
под про се кот. 

Та бе ла 8. Вкуп ни при хо ди на оп шти ни те од 741 - Тран сфе ри од дру ги ни воа на вла ста спо ред ет нич ко то мно-
зинс тво во оп шти на та, трен дот на раст и од но сот на раст во спо ред ба со про сеч ни от раст
Мно зинс тво 
на се ле ние 2005 2006 2007 2008 2009

2006-2009
Раст Од нос

Ма ке дон ско 1.304.769.903 2.304.566.986 3.811.604.203 9.151.378.066 10.745.474.091 4,66 95,96
Ал бан ско 526.760.783 647.057.970 1.019.082.641 2.966.722.195 3.449.230.757 5,33 109,70
Тур ско 12.300.715 14.680.977 19.514.144 22.073.232 55.154.754 3,76 77,31
Ром ско 8.208.100 17.917.088 14.316.954 94.134.065 113.001.999 6,31 129,79
Ме ша ни 26.732.119 45.400.939 81.168.597 168.319.174 181.003.071 3,99 82,05
Град Скоп је 122.768.549 309.575.010 358.143.312 982.176.697 1.681.968.342 5,43 111,81
ВКУПНО 2.001.542.174 3.339.200.976 5.303.831.858 13.384.805.437 16.225.835.023 4,86 100,00

Та бе ла 9. Вкуп ни при хо ди на оп шти ни те од 741 - Тран сфе ри од дру ги ни воа на вла ста спо ред ет нич ко то мно-
зинс тво во оп шти на та по гла ва на жи тел во 2006/2009 г., трен дот на раст и од но сот на раст во спо ред ба со про-
сеч ни от раст, ка ко и од но сот на ос тва рен при ход во го ди на та спо ре де но со про се чен при ход

Мно зинс тво 
на на се ле ние

2005 2006 2007 2008 2009 Раст 2006-2009

МКД/ж Од нос МКД/ж Од нос МКД/ж Од нос МКД/ж Од нос МКД/ж Од нос Про сек Од нос
Ма ке дон ско 1.182 106,86 2.113 112,19 3.113 111,60 6.439 109,42 7.620 107,63 3,61 95,93
Ал бан ско 884 79,99 1.171 62,19 1.813 64,99 4.357 74,04 5.542 78,28 4,73 125,86
Тур ско 1.173 106,12 1.363 72,39 1.743 62,47 1.961 33,33 4.496 63,51 3,30 87,74
Ром ско 373 33,72 814 43,21 650 23,31 4.276 72,66 5.132 72,50 6,31 167,78
Ме ша ни 1.215 109,92 2.037 108,16 3.572 128,06 7.355 124,98 7.803 110,22 3,83 101,91
Град Скоп је 242 21,90 611 32,43 707 25,32 1.938 32,93 3.318 46,87 5,43 144,53
ВКУПНО 1.106 100,00 1.883 100,00 2.790 100,00 5.885 100,00 7.079 100,00 3,76 100

Про се кот на транс фе ри те од дру ги ни воа на вла ста за 
си те 84 оп шти ни во 2009 г. из не су ва 7.124 МКД/ж. 
За оп шти ни те во Скоп је прес ме та ни се и ку му ла тив ни-

те при хо ди по жи тел од оп шти на та и гра дот во 2009 г. и 
тие из не су ва ат 10.989 МКД/ж. и се за 54 % над про се кот 
на зем ја та.

Та бе ла 10. Тран сфе ри од дру ги ни воа на вла ста во скоп ски те оп шти ни со и без при хо ди на Град Скоп је во 2009 г.

Оп шти на 741 по жи тел без при хо ди од 
Град Скоп је

741 по жи тел со до да де ни при хо ди 
по жи тел од Град Скоп је

Ае ро дром 5.156 8.474
Бу тел 6.270 9.588
Га зи Ба ба 5.151 8.469
Гор че Пе тров 6.578 9.896
Кар пош 5.797 9.115
Ки се ла Во да 5.287 8.605
Са рај 5.790 9.108
Цен тар 26.303 29.621
Ча ир 5.247 8.565
Шу то Ори за ри 5.132 8.450
ПРОСЕК 7.671 10.989
Град Скоп је 3.318 0
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На пра ве на е спо ред ба и по ме ѓу не кол ку оп шти ни со слич ни ка ра кте ри сти ки, а раз лич но на се ле ние.
Та бе ла 11. Спо ред ба на бу џе ти те на оп шти ни те Би то ла и Те то во во 2009 г.

Оп шти на Број на 
жи те ли

По вр ши на
км2

Број на на-
се ле ни ме-

ста

Вкуп ни при-
хо ди

741 Тран сфе ри 
од дру ги ни воа 

на власт

% на 741 во вк. 
прих. 741 по жи тел

Те то во 86.580 1080 20 1.000.787.191 826.636.675 83% 9.548
Би то ла 95.385 794,5 66 1.218.903.649 866.339.293 71% 9.083

Та бе ла 12. Спо ред ба на бу џе ти те на оп шти ни те Ос ло меј и Је гу нов це во 2009 г.

Оп шти на Број на 
жи те ли

По вр ши на
км2

Број на на-
се ле ни ме-

ста

Вкуп ни при-
хо ди

741 Тран сфе ри 
од дру ги ни воа 

на власт

% на 741 во вк. 
прих. 741 по жи тел

Ос ло меј 10.420 130 16 94.262.000 84.421.000 90% 8.102
Је гу нов це 10.790 174 17 97.076.511 84.043.918 87% 7.789

Та бе ла 13. Спо ред ба на бу џе ти те на оп шти ни те Де бар и Кри ва Па лан ка во 2009 г.

Оп шти на Број на 
жи те ли

По вр ши на
км2

Број на 
на се ле ни 

ме ста

Вкуп ни 
при хо ди

741 Тран сфе ри 
од дру ги ни воа 

на власт

% на 741 во 
вк. прих. 741 по жи тел

Де бар 19.542 145,1 18 227.662.300 174.523.780 77% 8.931
Кри ва Па лан ка 20.820 481 34 200.907.509 168.603.751 84% 8.098

До на ци и те од странс тво се мо жен па ра ме тар за ка па ци-
те тот на оп шти на та, би деј ќи стран ски те до на то ри има-
ат ви со ки стан дар ди и ба ра ња за до де лу ва ње на средс-
тва та. 
Во та бе ла та 14 се при ка жа ни вкуп ни те до на ции од 
странс тво спо ред ет нич ко то мно зинс тво во оп шти ни-
те. Од 63 оп шти ни со мно зин ско ма ке дон ско на се ле-
ние, вкуп но 32 (50 %) има ат еви ден ти ра ни до на ции од 
странс тво во вку пен из нос од ско ро 1 ми ли он евра во 
2009 го ди на. Од 16 оп шти ни со мно зин ско ал бан ско 
на се ле ние, са мо ед на че твр ти на или 4 оп шти ни има ат 

еви ден ти ра но до на ции од странс тво во из нос од око лу 
110.000 евра. 
При хо ди те од до на ции од странс тво во нај го лем дел на 
оп шти ни кои ги еви ден ти раа во 2009 г. прет ста ву ва ат 
мал про цент во вкуп ни те при хо ди од транс фе ри и до-
на ции, па та ка најм но гу 8,94 % (7.224.022 МКД) до на ции 
од странс тво во вкуп ни те транс фе ри и до на ции има оп-
шти на Бог дан ци. Ма кси ма лен ап со лу тен из нос на до на-
ции од странс тво во 2009 г. има оп шти на Стру ми ца, и 
тоа 15.751.944 МКД (или 3,11 % од вкуп ни те транс фе ри и 
до на ции).

Та бе ла 14. Вку пен из нос на кла са при хо ди 742 - До на ции од странс тво спо ред ет нич ко то мно зинс тво во оп шти-
на та

Мно зинс тво во оп шти на та
2006 2007 2008 2009

Бр. Вкуп ни 
средс тва Бр. Вкуп ни средс-

тва Бр. Вкуп ни средс-
тва Бр. Вкуп ни 

средс тва
Ма ке дон ско
(63 оп шти ни) 21 28.242.128 32 152.487.814 34 158.857.954 32 57.089.390

Ал бан ско
(16 оп шти ни) 2 3.894.469 3 9.227.853 4 2.542.143 4 6.619.820

Ме ша но
(2 оп шти ни) 1 315.000 1 767.502 1 12.843 0 0

Град Скоп је 1 426.216 1 6.659.109 1 11.668.243 1 3.876.253
ВКУПНО 25 32.877.813 37 169.142.278 40 173.081.183 37 67.585.463

ДИСТРИБУЦИЈА ПО ПАРТИСКА 
ПРИПАДНОСТ
Ко га се збо ру ва за пра вед но ста на рас пре дел ба на 
транс фе ри те од дру ги те ни воа на вла ста, во оваа сту ди-
ја се ана ли зи ра ат евен ту ал ни те вли ја ни ја на пар ти ска та 
при пад ност на гра до на чал ни кот на оп шти на та во од нос 
на цен трал на та власт. 
Оваа ана ли за е огра ни че на во од нос на мож но ста за 
ана ли за на трен до ви те 2006-2009 г., би деј ќи со на ци о-
нал ни те из бо ри во 2006 и 2008 г., ка ко и ло кал ни те из-
бо ри во 2005 г. и 2009 г. се ме ну ва ат од но си те по зи ци ја-
опо зи ци ја.

Во оваа ана ли за ќе се на пра ви ед но став на спо ред ба на 
не кол ку оп шти ни по слич ни ка ра кте ри сти ки со гра до-
на чал ни ци од по зи ци ска, од нос но опо зи ци ска пар ти ја 
во од нос на цен трал на та власт во 2009 г. Во таа смис ла 
се ана ли зи ра да ли гра до на чал ни кот во го ди на та ко га е 
вр ше на рас пре дел ба на средс тва та (прет ход на го ди на 
во од нос на го ди на та на ре а ли за ци ја на средс тва та) е во 
пар ти ја ко ја е во по зи ци ја или во пар ти ја ко ја е во опо-
зи ци ја во цен трал на та власт.
Од та бе ла та 15 се прет ста ве ни бу џе ти те во оп шти ни те 
Ае ро дром, Кар пош и Ча ир кои се со раз лич на ет нич ка и 
пар ти ска стру кту ра.

Та бе ла 15. Тран сфе ри од дру ги ни воа на вла ста (741) во 2009 г. во скоп ски оп шти ни 
Оп шти на Пар ти ја на гра до на чал ник Број на жи те ли Вкуп но По гла ва на жи тел

Ае ро дром ВМРО-ДПМНЕ 72.009 371.280.505 5.156
Кар пош СДСМ 59.810 346.740.353 5.797
Ча ир ДУИ 64.773 339.875.668 5.247
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ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
Не по стои јас на сли ка за не пра вед но ста во рас-
пре дел ба на транс фе ри
Не по стои јас на сли ка за не пра вед но ста во фи скал на 
де цен тра ли за ци ја во пер и о дот 2005-2009 г., од нос но на 
рас пре дел ба на транс фе ри од цен трал на власт на оп-
шти ни те, врз ос но ва на ни во на со ци јал на вклу че ност, 
ет нич ка при пад ност на мно зин ско на се ле ние и пар ти-
ска при пад ност на гра до на чал ник на оп шти на та.
По ви со ки про сеч ни транс фе ри кон град Скоп је и 
оп шти на Цен тар
Во 2009 г. во про сек транс фе ри од дру ги ни воа на вла-
ста за си те 84 оп шти ни из не су ва 7.124 МКД/ж. За оп-
шти ни те во Скоп је ку му ла тив ни те при хо ди по жи тел од 
оп шти на та и гра дот во 2009 г. и тие из не су ва ат 10.989 
МКД/ж. и се за 54 % над про се кот на зем ја та. Нај ви со ки 
транс фе ри од цен трал на власт по жи тел има оп шти на 
Цен тар (26.303 МКД/ж). Ова оп шти на прет ста ву ва иск-
лу чок во транс фе ри те и прет по ста вка е де ка тоа се дол-
жи на транс фе ри од бу џе тот на Ма ке до ни ја по вр за ни со 
ре а ли за ци ја на вла ди ни про е кти во оп шти на Цен тар.
Зго ле мен јаз ме ѓу оп шти ни те со по ви сок и нај ни-
зок ин декс на со ци јал но вклу чу ва ње
Оп шти ни те со нај ни зок ИСИ (69-84) до би ва ат нај мал ку 
средс тва по гла ва на жи тел во 2009 г., до де ка во 2005 г. 
транс фе ри те би ле ед на кви. Ва ква та ди стри бу ци ја мо же 
по на та му да го зго ле му ва ја зот ме ѓу овие оп шти ни.
Од 2010 го ди на за средс тва та од ДДВ се во ве ду ва рас-
пре дел ба на средс тва та во кон стан тен (фи ксен) дел – по 
3.000.000 де на ри за си те оп шти ни и про мен ли ви от (ва-
ри ја би лен) дел кој се рас пре де лу ва спо ред ве ќе спом на-
ти кри те ри у ми (фор му ла). Ва ков вид рас пре дел ба мо же 
да го на ма ли ја зот и да при до не се кон по пра вич на рас-
пре дел ба на средс тва та од цен трал на та власт во од нос 
на по го лем транс фер кон нај ни ско ран ги ра ни оп шти ни 
кои се во исто вре ме и нај ма ли оп шти ни по број на жи-
те ли.
По пра вед на ет нич ка рас пре дел ба - ја зот во 
транс фе ри на оп шти ни со раз лич но ет нич ко 
мно зинс тво е во тренд на на ма лу ва ње
Во 2006 г. по стои по че тен јаз ме ѓу оп шти ни те со мно-
зин ско ма ке дон ско на се ле ние и оп шти ни те ка де нем-
но зин ски ет нич ки за ед ни ци се во мно зинс тво, кој е во 
тренд на на ма лу ва ње во пер и о дот до 2009 г.
Име но, во 2005 г. при хо ди те од до та ции во оп шти ни со 
ма ке дон ско мно зинс тво беа 635 МКД/ж (10 % над про се-
кот), во ал бан ски те оп шти ни 378 МКД/ж (35 % под про-
се кот), до де ка во 2009 г. тие средс тва из не су ва ат 5.095 
МКД/ж (4 % над про се кот), од нос но 4.316 МКД/ж (12 % 
под про се кот). Во пер и о дот 2006-2009 г. оп шти на та со 
ром ско на се ле ние има нај ви сок раст на до та ции, нат-
про се чен раст има ат оп шти ни те со ал бан ско и со ме ша-
но на се ле ние, а пот про се чен раст има ат оп шти ни те со 
ма ке дон ско и со тур ско на се ле ние. 
Слич ни трен до ви има и кај вкуп ни те при хо ди на оп-
шти ни те од транс фе ри од цен трал на та власт, со тоа што 
трен дот на приб ли жу ва ње не е тол ку изра зен. Тоа мо же 
да се дол жи на транс фе ри од бу џе тот на Ма ке до ни ја во 
оп шти на Цен тар. 
Во слич ни оп шти ни, ка ко Те то во и Би то ла, Ос ло меј и 
Је гу нов це, Де бар и Кри ва Па лан ка, има слич ни вкуп ни 
транс фе ри по жи тел и не мо же да се утвр дат дру ги фа-
кто ри кои има ат вли ја ние врз фи нан си ра ње то.
По треб на е по на та мош на ана ли за за ја зот во фи нан-
си ра ње то ме ѓу оп шти ни те со раз лич но на се ле ние и од 
ас пект на ка па ци тет на оп шти ни те, би деј ќи по сто јат ја-
зо ви и во фи нан си ра ње од стран ски до на ции, кои под 
прет по ста вка де ка се ет нич ки не у трал ни, мо же да ука-

жу ва ат на (фи нан си ски) раз ли ки во ка па ци те тот на оп-
шти ни те.
Вли ја ни е то на пар ти ска ос но ва по те шко за ана-
ли за
По ли тич ка при пад ност на гра до на чал ник на оп шти ни 
ка ко мо жен фа ктор за не пра вич но ста при рас пре дел ба 
на средс тва та од цен трал на та власт, по те шко се ана ли-
зи ра по ра ди из бо ри те во пер и о дот 2005-2009 г. и про ме-
ни те на вла ста на на ци о нал но и на ло кал но ни во. 
Слу ча јот од три скоп ски оп шти ни по ка жу ва де ка не ма 
зна чи тел ни раз ли ки во средс тва та рас пре де ле ни по гла-
ва на жи тел од стра на на цен трал на та власт. Не бе ше 
мож но да се утвр ди ка ко гра дот Скоп је го упо тре бу ва 
сво јот бу џет, од нос но да ли има рам но прав но фи нан си-
ра ње во раз лич ни скоп ски оп шти ни.
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ПРИЛОГ 2. КЛАСИФИКАЦИЈА НА 
ПРИХОДИТЕ
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ
741 Тран сфе ри од дру ги ни воа на вла ста  

7411 Те ков ни транс фе ри од дру ги ни воа на властљ  
741111 Те ков ни транс фе ри од дру ги ни воа на властљ 
741112 Тран сфе ри од бу џе тот на РМ 
741113 Тран сфе ри од бу џе ти те на фон до ви те 
741114 Пре не сен ви шок на при хо ди од прет ход на та го-
ди на 
741115 До та ции на оп шти на та, од при хо ди од ДДВ 
741116 На мен ска до та ци ја на оп шти на та за актив но сти 
од кул ту ра та
741117 На мен ска до та ци ја на оп шти на та за актив но сти 
од обра зо ва ни е то 
741118 На мен ска до та ци ја на оп шти на та за актив но сти 
од со ци јал на та за шти та 
741119 На мен ска до та ци ја на оп шти на та за актив но сти 
од по жар ни карс тво то 
741120 Блок-до та ции на оп шти на та по од дел ни на ме ни 
741121 До та ции на оп шти на та за де ле ги ра ни над леж-
но сти 

7412 Ка пи тал ни транс фе ри од дру ги ни во на вла ста 
741211 Ка пи тал ни транс фе ри од дру ги ни воа на вла ста 

742 До на ции од странс тво  
7421 Оп шти и те ков ни до на ции  

742111 При хо ди од Обе ди не ти те на ци
742112 При хо ди од Ме ѓу на род ни от мо не та рен фонд 
742113 При хо ди од Свет ска бан ка 
742114 При хо ди од Европ ска та Уни ја 
742115 При хо ди од европ ски те др жа ви 
742116 При хо ди спо ред ме ѓу на род ни кон вен ции во 
Фон дот за здрав стве но оси гу ру ва ње 
742119 Дру ги оп шти и те ков ни до на ции 

743 Ка пи тал ни до на ции  
7432 Ка пи тал ни до на ции  

743211 Ка пи тал ни до на ции 
744 Те ков ни до на ции  

7441 До на ции од при ват ни ком па нии  
744111 До на ции од при ват ни ком па нии 

7442 До на ции од фи зич ки ли ца  
744211 До на ции од фи зич ки ли ца



ПРИЛОГ 3. ФОРМУЛИ ЗА 
РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ОД 
Д ДВ

Di= 0,6xEFn 0,27xEFn 0,13xEFn
BNMnPnBZn

BZi+ Pi+ BNMi каде

Di - прет ста ву ва до та ци ја ко ја се рас пре де лу ва на од дел на оп-
шти на; 
EFn - прет ста ву ва вку пен из нос на средс тва од при хо ди те од 
ДДВ, нап ла те ни во прет ход на та фи скал на го ди на, кои се рас-
пре де лу ва ат по оп шти ни; 
BZn - прет ста ву ва број на жи те ли во РМ без гра дот Скоп је, сог-
лас но со по да то ци те од пос лед ни от из вр шен по пис на на се ле-
ние об ја ве ни од Др жав ни от за вод за ста ти сти ка; 
BZi - прет ста ву ва број на жи те ли во од дел на та оп шти на за ко ја 
се вр ши рас пре дел ба на до та ци ја та, сог лас но со по да то ци те 
од пос лед ни от из вр шен по пис на на се ле ни е то об ја ве ни од Др-
жав ни от за вод за ста ти сти ка; 
Pn - прет ста ву ва по вр ши на на те ри то ри ја та на РМ без гра дот 
Скоп је, сог лас но со утвр де ни те гра ни ци на оп шти ни те од ор-
га нот над ле жен за ра бо ти те за пре мер и ка та стар; 
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Pi - прет ста ву ва по вр ши на на по драч је то на од дел на та оп-
шти на за ко ја се вр ши рас пре дел ба на до та ци ја та, сог лас но со 
утвр де ни те гра ни ци на оп шти на та од ор га нот над ле жен за ра-
бо ти те за пре мер и ка та стар; 
BNMn - прет ста ву ва број на на се ле ни ме ста во РМ без гра дот 
Скоп је, сог лас но со член 11 од За ко нот за те ри то ри јал на та ор-
га ни за ци ја на ло кал на та са мо у пра ва во Ре пуб ли ка Ма ке до ни-
ја; 
BNMi - прет ста ву ва број на на се ле ни ме ста во од дел на та оп-
шти на за ко ја се вр ши рас пре дел ба на до та ци ја та, сог лас но со 
чле нот 11 од За ко нот за те ри то ри јал на та ор га ни за ци ја на ло-
кал на та са мо у пра ва во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 
 

Di= 0,6xEFso 0,27xEFso 0,13xEFso
BNMskPskBZsk

BZi+ Pi+ BNMi каде

Di - прет ста ву ва до та ци ја ко ја се рас пре де лу ва на оп шти на та 
во гра дот Скоп је; 
EFso - прет ста ву ва вку пен из нос на средс тва од при хо ди те од 
ДДВ кои се на ме не ти за оп шти ни те во гра дот Скоп је;  
BZsk - прет ста ву ва број на жи те ли во гра дот Скоп је, сог лас но 
по да то ци те од пос лед ни от из вр шен по пис на на се ле ни е то об-
ја ве ни од Др жав ни от за вод за ста ти сти ка; 
BZi - прет ста ву ва број на жи те ли на оп шти на та во гра дот 
Скоп је за ко ја се вр ши рас пре дел ба на до та ци ја та, сог лас но со 
по да то ци те од пос лед ни от из вр шен по пис на на се ле ни е то об-
ја ве ни од Др жав ни от за вод за ста ти сти ка; 
Psk - прет ста ву ва по вр ши на на по драч је то на гра дот Скоп је, 
сог лас но со утвр де ни те гра ни ци на оп шти ни те од ор га нот 
над ле жен за ра бо ти те за пре мер и ка та стар; 
Pi - прет ста ву ва по вр ши на на по драч је то на од дел на та оп шти-
на во гра дот Скоп је за ко ја се вр ши рас пре дел ба на до та ци ја-
та, сог лас но со утвр де ни те гра ни ци на оп шти на та од ор га нот 
над ле жен за ра бо ти те за пре мер и ка та стар; 
BNMsk - прет ста ву ва број на на се ле ни ме ста во гра дот Скоп је, 
сог лас но со чле нот 11 од За ко нот за те ри то ри јал на та ор га ни за-
ци ја на ло кал на та са мо у пра ва во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја; 
BNMi - прет ста ву ва број на на се ле ни ме ста во од дел на та оп-
шти на во гра дот Скоп је за ко ја се вр ши рас пре дел ба на до та-
ци ја та, сог лас но со чле нот 11 од За ко нот за те ри то ри јал на та 
ор га ни за ци ја на ло кал на та са мо у пра ва во Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја. 
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РЕЗИМЕ 
Сту ди ја та на сто ју ва да ука же на не оп ход ни те ус ло ви кои КОМЗ тре ба да ги ис пол нат, за да се овоз мо жи ефи кас на за шти та од 
ма јо ри за ци ја. Во рам ки те на истра жу ва ње то е на пра ве на ана ли за на по да то ци те од прет ход ни ре ле вант ни истра жу ва ња и из-
ве штаи за те ма та, ка ко и ана ли за на ба зи на по да то ци, а на ед но е на пра ве на и те ле фон ска ан ке та со пре тсе да те ли те, чле но ви те 
на КОМЗ и дру ги ре ле вант ни ли ца од оп шти ни те кои има ат за кон ска об вр ска за фор ми ра ње на КОМЗ. Пр ви от дел од истра-
жу ва ње то е фо ку си ран на пра ктич но то ис пол ну ва ње на об вр ски те за фор ми ра ње на КОМЗ и нив ни те ус ло ви за ра бо та, до де ка 
вто ри от дел се освр ну ва на со ста вот и над леж но сти те на КОМЗ. За кон ска та об вр ска за фор ми ра ње на КОМЗ е ис по чи ту ва на кај 
си те 21 оп шти ни, а по крај нив фор ми ра ле ко ми сии на до бро вол на ос но ва 19 дру ги оп шти ни. Прин ци пот на вклу чу ва ње на си те 
ет нич ки за ед ни ци кои жи ве ат во да де на та оп шти на во со ста вот на КОМЗ глав но се по чи ту ва. Ус ло ви те во кои функ ци о ни ра ат 
КОМЗ сè уште оста ну ва ат еден од клуч ни те проб ле ми. Се пре по ра чу ва со од вет на гри жа при из бо рот на чле но ви те на ко ми си и  
 те, ка ко и при из бо рот на пре тсе да тел на КОМЗ. Сту ди ја та се освр на и на по тре ба та од по до бру ва ње на ка па ци те тот, ка ко и на 
ко му ни ка ци ја на КОМЗ со со ве ти те и оп шта та јав ност, ка ко и на ис пол ну ва ње то на нив ни те над леж но сти. 

përbërjen dhe kompetencat e KMNB. Obligimi ligjor për formimin 
e KMNB është respektuar te të gjitha 21 komunat, ndërsa krahas 
tyre janë formuar Komisione në bazë vullnetare edhe në 19 komuna 
tjera. Parimi i inkuadrimit të gjitha bashkësive etnike të cilat jetojnë 
në komunën e dhënë në përbërje të KMNB kryesisht respektohet. 
Kushtet në të cilat funksionojnë KMNB akoma mbeten një ndër 
problemet kryesore gjatë zgjedhjes së kryetarit të KMNB. Studimi 
përqendrohet edhe në nevojën nga përmirësimi i kapaciteteve, si 
edhe në komunikimin e KMNB me Këshillat dhe opinionin e gjerë, 
si edhe në përmbushjen e kompetencave të tyre. 

SUMMARy
The study aspires to point out the necessary conditions that 
CRBCs should fulfil to enable an efficient protection from 
majorisation. Within the research there has been an analysis of 
the data from the previous relevant researches and reports on this 
topic, as well as an analysis of data ba-ses, and there has been a 
telephone survey with the presidents, members of CRBCs and 
other re-levant persons from the municipalities who have legal 
obligations related to the establishment of CRBCs. The first part of 
the research is focused on the practical fulfilment of the conditions 
to establish CRBCs and their work conditions, while the second 
part deals with the composition and competencies of CRBCs. The 
legal obligation to establish CRBCs has been fulfilled with all 21 
mu-nicipalities, and besides them 19 other municipalities have 
established commissions on voluntary basis. The principle for 
inclusion of all ethnic communities that live in the municipality in 
the CRBC is mainly respected. The conditions for functioning of 
CRBCs are still one of the key issues. It is re-commended that care 
is taken in the selection of the Commission members, as well as in 
the electi-on of the president of CRBC. The study also covers the 
need of improving the capacity, as well as the communication of 
CRBC with the municipal councils and the general public, as well 
as the fulfil-ment of their competencies.

SAžETAK
Studija nastoji ukazati na neophodne uslove koje Komisije za 
odnose među zajednicama (KOMZ) moraju ispuniti, da bi se 
omogućila efikasna zaštita od majorizacije. Tokom istraživanja, 
sprovedena je analiza podataka iz prethodnih relevantnih studija, 
kao i analiza baza podataka, a ujedno je sprovedena i telefonska 
anketa koja je obuhvatila predsjednike i članove KOMZ, kao i 
druge relevantne osobe sa opština koje su zakonski obavezne 
osnivati KOMZ. Prvi deo istraživanja je fokusiran na praktično 
ispunjenje obaveze o osnivanju KOMZ, kao i njihovih uslova za rad, 
dok se drugi deo osvrće na sustav i nadležnosti KOMZ. Zakonska 
obaveza o osnivanju KOMZ je ispunjena kod svih 21 opština, a 
pored njih, na dobrovoljnu osnovu su formirane još 19 KOMZ u 
drugim opštinama. Princip uključenja svih etničkih zajednica, 
koje stanuju u obuhvaćenim opštinama, u sustav KOMZ tih 
opština, se uglavnom poštuje. Uslovi u kojima funkcionišu KOMZ 
i dalje su jedni od ključnih problema. Preporučuje se prikladna 
pažnja pri izboru članova Komisija, kao i pri izboru predsjednika 
KOMZ. Studija se osvrće i na potrebe poboljšanja kapaciteta, ali 
i komunikacije KOMZ sa opštinskim Savjetima i javnošću, kao i 
ispunjenju njihovih nadležnosti.

PëRMBLEDhJE
Studimi ka për qëllim të tregojë për kushtet e domosdoshme të 
cilat duhet ti përmbushë KMNB, që të mundësohet mbrojtje 
efikase nga majorizimi. Në kuadër të hulumtimit, është bërë 
analizë e të dhënave nga hulumtimet dhe raportet paraprake 
relevante rreth temës, si dhe analizë e bazave të dhënave, ndërsa 
në të njëjtën kohë është bërë edhe anketë telefonike me kryetarët, 
anëtarët e KMNB dhe personat tjerë relevantë nga komunat të cilat 
e kanë për obligim formimin e KMNB. Pjesa e parë e hulumtimit 
është përqendruar në plotësimin praktik për formimin e KMNB 
dhe kushtet e tyre për punë, derisa pjesa e dytë përqendrohet në 

ВОВЕД
Ка ко еден од ме ха низ ми те за за шти та од ма јо ри за ци-
ја та на ло кал но ни во по пот пи шу ва ње то на Охрид ски-
от рам ко вен до го вор, а уре де на во рам ки те на За ко нот 
за ло кал на са мо у пра ва од 2002 г., бе ше и об вр ска та за 
вос по ста ву ва ње на ко ми си и те за од но си по ме ѓу за ед ни-
ци те (КОМЗ) во ет нич ки хе те ро ге ни те оп шти ни во кои 
нај мал ку 20 % од вкуп ни от број жи те ли на оп шти на та, 
се при пад ни ци на одре де на за ед ни ца, утвр ден спо ред 

пос лед ни от из вр шен по пис на на се ле ни е то. Иа ко иде-
ја та за фор ми ра ње ва кви ко ми сии не е но ва (Бо ја џи е ва 
А., 2011), неј зи ни те над леж но сти се де фи ни ра ни со до-
не су ва ње то на За ко нот за ло кал на та са мо у пра ва (ЗЛС).
При чи ни те за фор ми ра ње то на ва кви те со ве то дав ни 
те ла за ди ја лог на ло кал но ни во се гле да ат ка ко дел од 
про це сот на де цен тра ли за ци ја та со на ме ра да се соз да-
де ин сти ту ци о на лен ди ја лог ме ѓу раз лич ни те ет нич ки 
за ед ни ци, но и да се овоз мо жи ди рект но гра ѓан ско учес-
тво во про це сот на од лу чу ва ње то (Ко цев ски С., 2007). 
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Во овој кон текст и раз би ра ње то де ка пре ку КОМЗ ќе се 
овоз мо жи вклу чу ва ње и на по ма ли те ет нич ки за ед ни ци, 
кои жи ве ат во одре де на оп шти на, а не ма ат свои прет-
став ни ци во оп штин ски те со ве ти во про це си те на до не-
су ва ње то на од лу ки те, осо бе но на оние од лу ки ко и што 
се зна чај ни за за ед ни ци те кои жи ве ат во оп шти на та. 
Об вр ска та за фор ми ра ње то, со ста вот на КОМЗ и неј-
зи ни те над леж но сти се уре де ни со чле нот 55 од ЗЛС, 
при што по крај тоа што фор ми ра ње то на КОМЗ ста ну-
ва об вр зу вач ко за оп шти ни те во кои нај мал ку од 20 % 
од вкуп ни от број жи те ли на оп шти на та се при пад ни ци 
на одре де на за ед ни ца утвр ден спо ред пос лед ни от из вр-
шен по пис на на се ле ни е то; со овој член е уре де но де ка и 
со ста вот на КОМЗ тре ба ед на кво да ја отс ли ку ва се ко ја 
ет нич ка за ед ни ца ко ја што е за ста пе на во одре де на та оп-
шти на. Ова зна чи де ка од се ко ја за ед ни ца тре ба да има 
ед на ков број на прет став ни ци, без ог лед на број но ста на 
за ед ни ца та, за да се соз да де еден ба лан си ран фо рум за 
ди ја лог ка де ќе учес тву ва ат си те за ед ни ци од оп шти на-
та. 
Се пак, по кон крет но, на чи нот на из бор, из бо рот кои за-
ед ни ци ќе би дат за ста пе ни, бро јот на прет став ни ци те 
на за ед ни ци те во КОМЗ го одре ду ва са ма та оп шти на. 
Со ЗЛС над леж но сти те на КОМЗ се ши ро ко по ста ве-
ни, што се оста ва про стор за нив но по ши ро ко гле да ње 
и по не ко гаш до ве ду ва до раз лич ни сог ле ду ва ња ме ѓу 
екс пер ти те по овој став, но и во од нос на не го ва та пра-
ктич на имп ле мен та ци ја, од нос но до ве ду ва до раз лич ни 
раз би ра ња, од ед на стра на сфа ќа ња та де ка об вр ска та 
на КОМЗ се са мо за ко ни те кои се од не су ва ат на двој-
но то мно зинс тво, од нос но за ко ни те кои про из ле гу ва-
ат од член 41 од ЗЛС и пра ша ња по вр за ни со раз лич ни 
трен до ви и на ста ни во оп шти на та (спо ред до би е ни од-
го во ри од не кол ку чле но ви на КОМЗ), ка ко и сфа ќа ња та 
де ка по крај овие пра ша ња, нив на об вр ска се и оп шти те 
пра ша ња (бу џе тот, Де лов ни кот за ра бо та на оп шти на та 
итн.) и пра ша ња во од нос на спе ци фич ни те по тре би на 
за ед ни ци те (Бо ја џи е ва А., 2011). Спо ред овој за кон, Со-
ве тот ги разг ле ду ва мис ле ња та на КОМЗ и има об вр ска 
да се про из не се по исти те и да од лу чи во вр ска со нив. 
За кон ска об вр ска за фор ми ра ње на КОМЗ има вкуп но 
21 оп шти на, а по крај оп шти ни те кои има ат за кон ска об-
вр ска, ко ми си ја мо же да фор ми ра ко ја би ло оп шти на 
на до бро вол на ос но ва. Сту ди ја та на сто ју ва да ги пре-
зен ти ра до би е ни те на о ди, но и да ука же на не оп ход ни-
те ус ло ви кои КОМЗ би тре ба ло да ги ис пол нат за да 
се овоз мо жи ефи кас на за шти та од ма јо ри за ци ја. Цел та 
е да се при до не се за по е фе ктив на ра бо та на КОМЗ во 
од нос пра ша ња та кои се од не су ва ат на од но си те ме ѓу 
за ед ни ци те или кои ги за се га ат за ед ни ци те во одре ден 
спе ци фи чен кон текст. По крај ова, сту ди ја та се освр ну ва 
на преч ки те и не до ста то ци те со кои КОМЗ се со о чу ва ат 
во од нос на ис пол ну ва ње то на нив ни от ман дат, а на ед-
но да ва и пре по ра ки за по до бру ва ње на нив на та ра бо та. 

Ме то до ло ги ја
За по тре би те на сту ди ја та е на пра ве на ана ли за на по-
да то ци те од прет ход ни ре ле вант ни истра жу ва ња и из-
ве штаи за те ма та, ка ко и ана ли за на ба зи на по да то ци, 
а на ед но е на пра ве на и те ле фон ска ан ке та со пре тсе да-
те ли те, чле но ви те на КОМЗ и дру ги ре ле вант ни ли ца. 
Со ан ке та та беа оп фа те ни са мо оп шти ни те кои има ат 
за кон ска об вр ска за фор ми ра ње на КОМЗ (вкуп но 21 оп-
шти на), од кои на ан ке та та од го во ри ја 19 оп шти ни, на 
кои им беа по ста ве ни вкуп но 10 пра ша ња. 

АНАЛИЗА НА ТЕМАТА

Оп шти ни кои има ат фор ми ра но КОМЗ
Спо ред истра жу ва ња та на ОБСЕ, об вр ска та за фор ми-
ра ње на КОМЗ би ла ис пол не та во си те за кон ски об вр за-
ни оп шти ни (вкуп но 21 оп шти на), по точ но во оп шти ни-

те да де ни во та бе ла 1 (ОБСЕ, 2010). По крај овие оп шти-
ни, на до бро вол на ос но ва КОМЗ се фор ми ра ни и во 19 
дру ги оп шти ни (ОБСЕ, 2010; ССРД, 2010; ЗЕЛС, 2009). 
Та бе ла 1. Број на ко ми сии за од но си ме ѓу за ед ни ци те

Оп шти ни Фор ми ра ни

За кон-
ска об-
вр ска 
(21 оп-
шти на)

Град Скоп је, Бу тел, Ча ир, Шу то 
Ори за ри, Бр ве ни ца, Вра не шти ца, 
Го сти вар, Де бар, Дол не ни, Зе ле ни-
ко во, Је гу нов це, Ки че во, Кру ше во, 
Ку ма но во, Пе тро вец, Со пи ште, 
Стру га, Те то во, Ча шка, Чу чер Сан-
де во, Ма вро во и Ро сту ше

21

До бро-
вол на 
ос но ва

Цен тар жу па, Сту де ни ча ни, Те-
ар це, Ста ро На го ри ча не, Ре сен, 
Ло зо во, Дру го во, До јран, Град ско, 
Ара чи но во, Ва лан до во, Врап чи-
ште, Ге вге ли ја, Бо го ви ње, Ос ло меј, 
Кра то во, Лип ко во, Са рај, Кон че

19

По ста ве на та за кон ска об вр ска се по чи ту ва кај оп шти-
ни те за дол же ни за фор ми ра ње ва ква Ко ми си ја. Исто 
та ка, по стои ин те рес и по тре ба кај дру ги оп шти ни за 
фор ми ра ње ва ков фо рум за ди ја лог што е по ткре пе но 
со по да то кот де ка по крај 21 оп шти на, дру ги 19 оп шти ни 
има ат фор ми ра но ва кви ко ми сии, а не ма ле за кон ска об-
вр ска за тоа. 

Не оп ход ни ус ло ви за ефи кас ни КОМЗ
По сто јат не кол ку не оп ход ни ус ло ви кои би тре ба ло да 
се ис пол нат за да се соз да де ефи кас но те ло за ди ја лог 
по ме ѓу ет нич ки те за ед ни ци. Но пред да би дат наг ла-
се ни не оп ход ни те ус ло ви за фор ми ра ње на КОМЗ, она 
што на по че то кот на оваа сту ди ја тре ба да се на пра ви, а 
и во дру ги сту дии се наг ла су ва е по тре ба та да се на пра-
ви ди стинк ци ја по ме ѓу оп штин ски те ко ми сии и КОМЗ. 
Ова е та ка најм но гу за ра ди сог ле ду ва ње на спе ци фич-
но ста на КОМЗ, а от та му и по тре би те за нив ни по се бен 
при стап во рам ки те на оп шти ни те. 
Име но она што ги раз ли ку ва КОМЗ од оп штин ски те ко-
ми сии е тоа што оп штин ски те ко ми сии се со ста ве ни од 
чле но ви те на Со ве тот и има ат на ме на да ја олес нат ра-
бо та та на со ве тот, со што на ме сто ди ску си ја та да се во-
ди во полн со став, иста та се разг ле ду ва во по мал со став, 
со ге не рал но иста (про пор ци о нал на) по ли тич ка стру-
кту ра со Со ве тот. За раз ли ка од нив, КОМЗ не се дел од 
Со ве тот, има ат са мо со ве то дав на уло га и по пра ви ло не 
сме ат да во дат сме тка за по ли тич ки ста во ви и струи (Бо-
ја џи е ва А., 2011). Са мо то раз лич но пој му ва ње на оваа ко-
ми си ја, ба ра и раз ли чен при стап во од нос на неј зи но то 
фор ми ра ње и по на та мош но функ ци о ни ра ње. Од дру га 
стра на, са ми от про цес на де цен тра ли за ци ја, те ри то ри-
јал на та ор га ни за ци ја на оп шти ни те до ве де до стру ктур-
ни про ме ни на ет нич ки от со став во одре де ни оп шти ни 
(не кои мно зин ски ет нич ки за ед ни ци, ста наа мал цин ски 
во одре де ни оп шти ни), што по ба ру ва ше осо бен при стап 
во од нос на за шти та та од ма јо ри за ци ја, а по крај упо тре-
ба та на двој но то мно зинс тво во со ве ти те, те ло на кое му 
бе ше да де на (ши ро ка та) над леж ност да се спра ву ва со 
овие пра ша ња беа ток му КОМЗ. 
Иа ко одре де ни сту дии по ка жу ва ат де ка оп шти ни те не 
ги пер ци пи ра ат од но си те по ме ѓу за ед ни ци те ка ко при-
о ри тет ни, а со тоа ни ра бо та та на КОМЗ (Ха зи ри Љ., 
2010), по тре ба та за ед на кви от трет ман и не ди скри ми на-
ци ја та на ло кал но ни во, ка ко и по тре ба та за одр жу ва ње 
на со жи во тот по ме ѓу раз лич ни те ет нич ки за ед ни ци не 
смее да се за не ма ри, а от ту ка, ни ра бо та та на КОМЗ. От-
ту ка и по тре ба та исти те да не се изед на чат со дру ги те 
оп штин ски ко ми сии, ту ку да им се по све ти осо бе но вни-
ма ние при фор ми ра ње то.  
Про стор ни те, тех нич ко–тех но ло шки те ус ло ви во кои 
функ ци о ни ра одре де на КОМЗ, на чи нот на из бор на неј-
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зи ни те чле но ви, по чи ту ва ње то на прин ци пот на ед на-
ква за ста пе ност на за ед ни ци те од оп шти на та во КОМЗ, 
поз на ва ње то на на ци о нал ни те и ме ѓу на род ни те стан-
дар ди за чо ве ко ви пра ва, осо бе но за мал цин ски те пра-
ва, нив ни те поз на ва ња на со стој би те во оп шти на та и на 
оп штин ски те про це ду ри, со ра бо тка та со оп штин ски от 
со вет, спо соб но сти те за пре поз на ва ње на по тре би те на 
за ед ни ца та ко ја ја за ста пу ва ат, поз на ва ња та на ала тки-
те за ло би ра ње и за ста пу ва ње, но и нив на та пре поз на-
е ност кај оп шта та јав ност ка ко ли ца кои се за ла га ат за 
ди ја лог и со ра бо тка - си те овие ком по нен ти прет ста ву-
ва ат ус ло ви од кои за ви си ус пеш но то функ ци о ни ра ње 
на КОМЗ. Се ка ко де ка, зна ча ен ус лов за нив но функ-
ци о ни ра ње е нив на та не при страс ност и апо ли тич ност, 
што спо ред не кои ис пи та ни ци е те шко да се по стиг не, 
осо бе но зе мај ќи го пред вид по да то кот де ка во одре де ни 
слу чаи из бо рот на чле но ви те на КОМЗ се пра ви од ре-
дот на со вет ни ци те што на ед но не е га ран ци ја за по ли-
тич ка не при страс ност.
Ос но вен ус лов за функ ци о ни ра ње на КОМЗ е по сто е-
ње со од вет ни про стор ни и тех но ло шки ус ло ви (комп-
ју тер, те ле фон и сл.). Спо ред по да то ци те до би е ни од 
ан ке та та, са мо че ти ри КОМЗ (Де бар, Го сти вар, Те то во, 
и Ча ир) рас по ла га ат со свои про сто рии и тех но ло шки 
ус ло ви, до де ка пак оста на ти те 13 КОМЗ ги ко ри стат оп-
штин ски те са ли за со ста но ци, а две од оп шти ни те не од-
го во ри ле на ова пра ша ње. Об јас ну ва ње то за ова е де ка 
КОМЗ не ма ат по тре ба од свои кан це ла рии, од при чи ни 
што оп штин ски те про сто рии се до вол ни за одр жу ва ње 
на со ста но ци те. Она што се по ста ву ва ка ко пра ша ње во 
овој кон текст е да ли то гаш сфа ќа ње то за нив ни от ман-
дат и ни ви те над леж но сти се прем но гу ши ро ко по ста-
ве ни. Во смис ла, до кол ку од нив се оче ку ва са мо из јас-
ну ва ње во од нос на пра ша ња та кои про из ле гу ва ат од 
двој но то мно зинс тво, то гаш по вре ме ни те со ста но ци и 
та кви от на чин на функ ци о ни ра ње во овие ус ло ви е до-
во лен. Ме ѓу тоа, до кол ку од нив се оче ку ва и да да ва ат 
пред ло зи, да истра жу ва ат, да про мо ви ра ат со жи вот, да 
се из јас ну ва ат за одре де ни пра ша ња во од нос на спе ци-
фич ни те по тре би на за ед ни ци те, ка ко и да ре а ги ра ат во 
од нос на пра ша ња кои се по вр за ни со раз лич ни трен до-
ви, на ста ни во оп шти на та, во тој слу чај, мо же да се ка-
же де ка оче ку ва ња та се пре ви со ки за да де ни те ус ло ви. 
Оче ку ва ња та за ко ми си и те се тол ку ши ро ко по ста ве ни, 
а во пра кса исти те од вај ги ис пол ну ва ат ми ни мал ни те 
по тре би. По сто јат сфа ќа ња де ка фи зич ки те ре сур си не 
се не оп хо ден ус лов за функ ци о ни ра ње на КОМЗ (до-
кол ку има ат при стап до оп штин ски те кан це ла рии и тех-
нич ка та опре ма, ка ко и до кол ку ја до би ва ат под др шка та 
од ад ми ни стра ци ја та), ме ѓу тоа овој при стап во пра кса 
за се га не се по ка жа ка ко до вол но функ ци о на лен. 
Пра ша ње то за на до ме сто кот за со ста но ци те и за бу џе-
тот на ова те ло е исто та ка не оп ход но да се сог ле да за да 
се раз бе ре ка па ци те тот на КОМЗ. Име но на пра ша ње то 
да ли чле но ви те на КОМЗ до би ва ат со од ве тен на до мест 
за одр жа ни те сед ни ци, че ти ри оп шти ни од го во ри ле де-
ка им се по кри ва ат днев ни ци или пак пат ни тро шо ци на 
чле но ви те на КОМЗ, до де ка оста на ти те 15 од го во ри ле 
де ка не се по кри ва ат ни ка кви тро шо ци. Не кои од нив 
се свес ни за са ма та об вр ска, ме ѓу тоа не ма ат ус ло ви да 
ја ис пол нат. Од дру га стра на 16 ис пи та ни ци од го во ри ле 
де ка КОМЗ не рас по ла га ат со сопс твен бу џет за спро-
ве ду ва ње на актив но сти со кои ефе ктив но би се ис пол-
ни ле це ли те на КОМЗ, до де ка са мо 2 оп шти ни на ве ле 
де ка оп шти на та рас по ла га со бу џет на ме нет за си те ко-
ми сии, па исти те мо жат да по ба ра ат средс тва за одре де-
ни актив но сти на ко ми си ја та. Са мо ед на оп шти на (оп-
шти на та Ча ир) на ве ла де ка нив на та КОМЗ од не о дам на 
рас по ла га со свој бу џет. От ту ка по втор но се на ло жу ва 
исто то пра ша ње во од нос на ман да тот на КОМЗ и да-
ли оче ку ва ња та по ста ве ни за нив се прем но гу ви со ки, 
осо бе но ако е еви дент но де ка исти те функ ци о ни ра ат на 

до бро вол на ос но ва и без бу џет. 
По крај на ве де ни те пре дус ло ви, под др шка та од оп штин-
ска та ад ми ни стра ци ја и со ра бо тка та на оп штин ски те 
со ве ти со КОМЗ се клуч ни за ус пеш на та ра бо та на ко-
ми си и те од ед на стра на, но и поз на ва ња та на по тре би те 
на за ед ни ци те и ко му ни ка ци ја та со чле но ви те на за ед-
ни ци те од дру га стра на е не оп хо ден пре дус лов за нив но 
ус пеш но функ ци о ни ра ње. Во си те 18 оп шти ни чле но ви-
те на КОМЗ се из јас ни ле де ка ја до би ва ат под др шка та 
од оп штин ска та ад ми ни стра ци ја (иа ко тоа не е кај си те 
уре де но со де лов ник за ра бо та), но во по ве ќе то слу чаи 
не до ста су ва по го ле мо ин вол ви ра ње на чле но ви те на 
КОМЗ во пра ша ња та на дне вен ред на со ве ти те (иа ко 
сед ни ци те на со ве ти те се од ја вен ка ра ктер). Од дру га 
стра на, по крај изра зе но то за до волс тво од со ра бо тка та 
со оп штин ска та ад ми ни стра ци ја, дел од екс перт ска та 
јав ност за бе ле жу ва де ка под др шка та на оп штин ска та 
ад ми ни стра ци ја тре ба по ве ќе да се за јак не во од нос на 
ини ци ра ње и тех нич ко по ма га ње во под го то вка та на 
пла но ви те за ра бо та на КОМЗ и сл. што во ос но ва би 
тре ба ло да ја за јак не и ра бо та та и на са ми те КОМЗ. Што 
се од не су ва до со ра бо тка та со гра ѓа ни те, со иск лу чок на 
че ти ри пи лот-оп шти ни во кои пре ку про е ктот Мо дел за 
ефи кас на ко му ни ка ци ја (МЕК) се на пра ве ни отво ре ни 
де но ви, во дру ги те оп шти ни ва ков вид на сред би се све-
де ни на ми ни мум. 
На чи нот на из бор на чле но ви на КОМЗ е уште ед но пра-
ша ње кое вли јае на ефе ктив но ста на ко ми си и те. Из бо-
рот на КОМЗ мо же да се на пра ви по пат на но ми ни ра ње 
од оп штин ска та ко ми си ја за из бор и име ну ва ња, пре ку 
со бир на гра ѓа ни, ја вен кон курс, по пред лог на гра до на-
чал ник и по пат на ан ке та (Ко цев ски С., 2007). Се кој од 
овие на чи ни има свои пред но сти и не до ста то ци. Име-
ну ва ње то на прет став ни ци од ре дот на со ве ти те не е 
пред ви де но при фор ми ра ње на КОМЗ, но во пра кса тоа 
се слу чу ва. Име но, спо ред од го во ри те од ан ке та та во 6 
оп шти ни, со ста вот на КОМЗ е ком би на ци ја од чле но ви 
на со вет и над во реш ни чле но ви, во 4 оп шти ни чле но ви-
те на КОМЗ се со вет ни ци, во 4 се над во реш ни чле но ви, 
до де ка пак за 5 не ма по да ток. Из бо рот кај по ве ќе то оп-
шти ни е пра вен пре ку оп штин ска та ко ми си ја за из бор 
и име ну ва ња, до де ка пак са мо во еден слу чај из бо рот е 
на пра вен пре ку мес на та за ед ни ца. 
Во го лем дел од КОМЗ, чле но ви те на со вет се и чле но ви 
на КОМЗ, што нè вра ќа на раз би ра ње то де ка овие ко-
ми сии се сфа ќа ат ка ко дру ги те ко ми сии чи ја ра бо та е 
во по мал со став да разг ле ду ва ат пра ша ња и со тоа да 
ја олес нат ра бо та та на со ве тот. Ова по крај не при страс-
но ста и апо ли тич но ста, за ди ра и во ман да тот на КОМЗ. 
Да ли пра ша ња та кои тре ба да се разг ле ду ва ат се оние 
од двој но то мно зинс тво и да ли ва кви от со став (со со-
вет ни ци или пак ком би на ци ја од со вет ни ци) соз да ва 
ус ло ви са мо да ја олес ни ра бо та та на со ве тот или и да 
разг ле ду ва и пот тик ну ва пра ша ња раз лич ни од оние 
на днев ни те ре до ви на со ве ти те и по крај сè да ли со вет-
ни ци те ка ко чле но ви на КОМЗ ќе се со ве ту ва ат са ми те 
се бе си (би деј ќи не ли уло га та на КОМЗ е со ве то дав на). 
Учес тво то на со вет ни ци те ка ко чле но ви во КОМЗ е кон-
тра ди ктор ност. До пол ни те лен не до ста ток при из бо рот 
на чле но ви те на КОМЗ е и по да то кот де ка нив ни от ман-
дат е по вр зан со ло кал ни те из бо ри, од нос но и са ми те 
чле но ви се ме ну ва ат на се кои 4 го ди ни, па от та му и до-
кол ку се здо би јат со одре де ни соз на ни ја од об ла ста или 
ја стек нат до вер ба та кај за ед ни ци те, нив ни те по зи ции 
се за мен ли ви што ука жу ва на по да то кот де ка на оваа 
опре дел ба се по ста пу ва до ста кра тко роч но и фор мал но. 
Пре по ра ки те во од нос на из бо рот се дви жат во на со ка 
де ка нај до бри от е из бо рот да би де на пра вен по пат на ја-
вен кон курс (иа ко и кон сул та ции за ова со чле но ви те на 
со ве ти те не се иск лу че ни), во кој би би ле на ве де ни си те 
ус ло ви кои еден член на КОМЗ би тре ба ло да ги ис пол-
ни за да се овоз мо жи из бор на ли ца кои ќе по се ду ва ат 
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ка па ци те ти да го ис пол нат ман да тот на КОМЗ, за кој ќе 
ста не збор по доц на. Прет став ни ци на ло кал ни те гра-
ѓан ски ор га ни за ции ка ко и со од вет ни те струч ни ли ца 
(екс пер ти) и сл., кои ве ќе во дел од овие оп шти ни има ат 
искус тва, а и се обу че ни за ра бо та на ова по ле би мо же-
ле да би дат сил ни кан ди да ти за овие по зи ции. До кол ку 
на ме ѓу ет нич ки те од но си во овие сре ди ни се при ста пи 
со до за на се ри оз ност и при фор ми ра ње то на овие те ла 
се обез бе ди со од ве тен бу џет, а КОМЗ се сог ле даа ка ко 
ме ха ни зам во кој наз на че ни те прет став ни ци би би ле со 
по сто јан ан гаж ман, исти те без мно гу средс тва би мо же-
ле да на пра ват мно гу за по до бру ва ње то на ме ѓу ет нич-
ки те од но си за за шти та на за ед ни ци те од ма јо ри за ци ја. 
Ста ну ва збор за при стап и за жел ба исти от да се на пра-
ви, но се пак во пра кса, КОМЗ функ ци о ни ра ат по и на ку. 

Со став и над леж но сти на КОМЗ 
За со ста вот и над леж но сти те на КОМЗ ста ну ва ше збор 
и во прет ход ни те де ло ви на сту ди ја та, ме ѓу тоа во овој 
дел ќе би де на пра ве на спо ред ба по ме ѓу за кон ски де-
фи ни ра ни те об вр ски за фор ми ра ње на КОМЗ (член 55 
ста во ви 2 и 3) и ис пол ну ва ње то на об вр ски те во пра кса, 
ка ко и сог ле ду ва ње на ис пол ну ва ње то на над леж но сти-
те да де ни од исти от член став 4. 

Со став на КОМЗ
Спо ред чле нот 55 став 2, ко ми си ја та ја со чи ну ва ат по-
дед на ков број прет став ни ци од се ко ја за ед ни ца за ста-
пе на во оп шти на та, а со чле нот 3 е уре де но де ка на чи-
нот на из бор на чле но ви те на ко ми си ја та се уре ду ва со 
ста ту тот на оп шти на та (ЗЛС, Сл. вес ник бр. 5/2002). Ова 
зна чи де ка са ма та оп шти на од лу чу ва кои ет нич ки за ед-
ни ци ќе би дат вклу че ни во КОМЗ, гле дај ќи ја стру кту ра-
та на на се ле ни е то во оп шти на та од пос лед ни от по пис 
на на се ле ние од 2002 г. 
Во пра кса, од лу ка та око лу из бо рот на ет нич ки те за ед-
ни ци за ви си и од број но ста на да де на та за ед ни ца во оп-
шти на, на пр. ако во оп шти на Де бар се ре ги стри ра ни са-
мо двај ца прет став ни ци на вла шка та за ед ни ца (Ко цев-
ски С., 2007), од лу ка та неј зи но (не)вклу чу ва ње за ви си од 
оп шти на та. Оп шти на та е об вр за на да обез бе ди учес тво 
на си те за ед ни ци ко и што се со зна чи те лен број во оп-
шти на та. Во та бе ла 2 е при ка жан бро јот на на се ле ние во 
оп шти ни те (ДЗС) кои се об вр за ни да фор ми ра ат КОМЗ, 
бро јот на чле но ви на КОМЗ, ка ко и ет нич ка та стру кту ра 
спо ред бе но со со ста вот на чле но ви те на КОМЗ. 
Спо ред по да то ци те од та бе ла та, мо же да се ка же де ка 
од 19 оп шти ни, во 15 оп шти ни се по чи ту ва прин ци пот 
на ет нич ка за ста пе ност во КОМЗ на за ед ни ци те кои жи-
ве ат во одре де на та оп шти на, до де ка пак са мо во 5 оп-

Оп шти на На се-
ле ние

Бр. на 
чл. во 
КОМЗ

Ма ке дон ци Ал бан ци Тур ци Ро ми Вла си Ср би Бош ња ци Дру ги

% 
нас.

Чл. во 
КОМЗ

% 
нас.

Чл. во 
КОМЗ

% 
нас.

Чл. во 
КОМЗ

% 
нас.

Чл. во 
КОМЗ % нас. Чл. во 

КОМЗ
% 

нас.
Чл. во 
КОМЗ

% 
нас.

Чл. во 
КОМЗ

% 
нас.

Чл. во 
КОМЗ

Скоп је 507.000 НП 66,7 НП 20,5 НП  1,7 НП 4,6 НП 0,5 НП 2,8 НП 1,5  НП 1,6 НП

Бу тел 36.154 5 62,3 1 25,2 1 3,6 1 1,6 1 0,3 0 2,9 0 2,7 1 1,5 0

Ча ир 64.773 5 24,1 1 57,0 1 6,9 1 4,8 1 0,1 0 1,0 0 4,6 1 1,5  0
Шу то  
Ори за ри 22.017 7 6,5 НП 30,3 НП  0,3  НП 60,6 НП 0,0 НП 0,3  НП 0,8 НП 1,2 НП

Бр ве ни ца 15.855 6 37,5 3 61,6 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,5 0 0,0 0 0,3 0

Вра не шти ца 1.322 НП 78,1 НП 0,8 НП 20,9 НП 0,0 НП 0,0 НП  0,2 НП 0,0 НП 0,1 НП

Го сти вар 81.042 4 19,6 1 66,7 1 9,9 1 2,8 1 0,0 0 0,2 0 0,0 0 0,8 0

Де бар 19.542 5 20,0 2 58,1 1 13,7 1 5,5 1 0,0 0 0,1  0 0,0  0 2,5 0

Дол не ни 13.568 5 35,9 1 26,7 1 19,1 1 0,1  0 0,0 0 0,1  0 17,5 2 0,6  0

Зе ле ни ко во 4.077 5 61,9 1 29,6 1 0,0  0 2,3 1 0,0 0 1,1 0 4,7 1 0,5 1

Је гу нов це 10.790 5 55,3 2 43,0 2 0,0  0 0,4  0 0,0 0 1,0  1 0,0  0 0,3 0

Ки че во 30.138 7 53,6 1 30,5 1 8,1 1 5,4 1 0,3 1 0,3  1 0,0  0 1,9 1

Кру ше во 9.684 5 62,8 1 21,3 1 3,3 1 0,0  0 10,5 1 0,4  1 1,4 0 0,3 0

Ку ма но во 105.484 12 60,4 2 25,9 2  0,3 2 4,0 2 0,1 2 8,6 2 0,0  0 0,6 0

Пе тро вец 8.255 7 51,4 1 22,9 1 0,9  1 1,6 1 0,0 0 5,0 1 17,5 1 0,7 1

Со пи ште 5.656 3 60,2 2 34,3 1 4,3 0 0,0  0 0,1 0 0,6  0 0,0  0 0,5 0

Стру га 63.376 8 32,1 1 56,8 1 5,7 1 0,2  1 1,0 1 0,2  1 0,2  1 3,8 1

Те то во 86.580 5 23,2 1 70,3 1 2,2 1 2,7  1 0,0  0 0,7  1 0,2  0 0,7 0

Ча шка 7.673 5 57,3 4 35,2 1 5,1 0 0,0 0 0,0  0 0,7  0 0,9  0 0,8 0
Чу чер  
Сан де во 8.493 5  47,3  2 22,9 1  0,0  0  0,3  0  0,2  0  28,6 2  0,0  0  0,8  0

Ма вро во и 
Ро сту ше 8.618 7 50,5 2 17,2 2 31,1 3 0,1  0 0,0  0 0,1  0 0,4  0 0,7  0

Та бе ла 2. При каз на стру кту ра на се ле ни е то во оп шти ни те и со ста вот на КОМЗ

*Кра тен ка та НП зна чи де ка не ма по да ток за тие оп шти ни 

шти ни не до ста су ва прет став ник од одре де на за ед ни ца. 
За ед ни ци те кои не се за ста пе ни со свои прет став ни ци 
во пет те оп шти ни се тур ска та, срп ска та и бош њач ка та 
за ед ни ца, ка ко и дру ги те за ед ни ци, од нос но оние кои се 
„во дат‘‘ под ка те го ри ја та дру ги. Овие за ед ни ци се за ста-
пе ни во одре де ни те оп шти ни со по 5,1 % и 4,3 % (тур ска-
та), 2,9 % и по 1 % (срп ска та), 1,4 % и 0,9 % (бош њач ка та), а 
под ка те го ри ја та дру ги не се за ста пе ни за ед ни ци кои во 
вкуп ни от со став на на се ле ни е то во да де ни те оп шти ни 

се за ста пе ни со по 1,5 %. По крај ова, прин ци пот на ед-
на квост, од нос но прин ци пот во се ко ја од КОМЗ да има 
ед на ков број прет став ни ци од си те за ед ни ци во оп шти-
на та не е ис по чи ту ван кај 5 оп шти ни. Име но исти те го 
за па зи ле ет нич ки от со став, ме ѓу тоа има ат по го лем број 
прет став ни ци на ед на ет нич ка за ед ни ца, а по мал број 
на дру га ет нич ка за ед ни ца. 
Под го тве но ста да се из бе ре пре тсе да тел на КОМЗ при-
пад ник на нем но зин ска ет нич ка за ед ни ца е исто та ка 
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ин те рес но за ана ли за. Иа ко за про це сот на из бор на 
пре тсе да тел не ма пи ша но пра ви ло, за ра ди по стиг ну ва-
ње на ба ланс во од нос на ди ја ло гот, во прин цип по жел-
но е пре тсе да те лот да би де од нем но зин ска та ет нич ка 
за ед ни ца во оп шти на та, од при чи ни што исти от би имал 
раз лич на перс пе кти ва за по тре би те на за ед ни ци те. Во 
гра фи кон 1 е да ден при каз од ан ке ти ра ни те оп шти ни. 
Гра фи кон 1. Ет нич ка при пад ност на пре тсе да те ли на 
КОМЗ
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Во 10 оп шти ни за пре тсе да тел на КОМЗ е из бран прет-
став ник на нем но зин ска за ед ни ца во оп шти на та, до де ка 
во 8 слу чаи, пре тсе да тел на КОМЗ е при пад ник на мно-
зин ска ет нич ка за ед ни ца во оп шти на та, а во еден слу чај 
из бо рот не е на пра вен.
По крај ова прет ста ву ва ње на ед на ге не рал на сли ка за 
ет нич ка та при пад ност на си те КОМЗ, гра фи ко нот 2 да-
ва ин те рес ни по да то ци, осо бе но во од нос на тоа де ка 
во осум слу чаи пре тсе да те ли те се ет нич ки Ал бан ци, во 
пет ет нич ки Ма ке дон ци, во три Тур ци, во еден слу чај е 
Ром, еден Бош њак и во еден слу чај пре тсе да те лот не е 
из бран. По да то кот е ин те ре сен би деј ќи ука жу ва де ка 
ма ке дон ска та и ал бан ска та ет нич ка за ед ни ца се по че-
сто по ста ву ва ни за пре тсе да те ли на КОМЗ, до де ка пак 
прет став ни ци те на по ма ли те ет нич ки за ед ни ци во мно-
гу по мал ку слу чаи се пре тсе да те ли на КОМЗ. 
Гра фи кон 2. Пре тсе да те ли на КОМЗ

Македонци Албанци Турци Роми Бошњаци Немаат 
избрано

10

8

6

4

2

0

От ту ка мо же ме да зак лу чи ме де ка за ста пе но ста на ет-
нич ки те за ед ни ци во со ста вот на КОМЗ во оп шти ни те, 
глав но се по чи ту ва, но кај пет оп шти ни тре ба да се по-
до бри прин ци пот на ед на квост, од нос но да се обез бе ди 
ед на ков број на прет став ни ци од за ед ни ци те за ста пе ни 
во оп шти на та. Од дру га стра на по треб но е ре ви ди ра ње 
на прин ци пот на по ста ву ва ње на пре тсе да тел на КОМЗ 
од мно зин ска ет нич ка за ед ни ца во оп шти на та кај око лу 
40 % од КОМЗ. 

Над леж но сти на КОМЗ
Спо ред одре де ни сог ле ду ва ња ман да тот на КОМЗ е по-
ста вен да раз ре шу ва клуч ни пра ша ња за од но си те по ме-
ѓу за ед ни ци те кои се ка те го ри зи ра ни ка ко:  
	� Спе ци фич ни пра ша ња на ет нич ки те за ед ни ци;
	� Спе ци фич ни по тре би на ет нич ки те за ед ни ци во 

рам ки на пра ша ња од општ ин те рес; 

	� Пра ша ња што вли ја ат на од но си те ме ѓу за ед ни ци те 
(Бо ја џи е ва А., 2011).

Се ко ја оп шти на има раз лич ни по тре би и проб ле ми, па 
от та му и КОМЗ разг ле ду ва ат пра ша ња сог ле ду ва ни ка-
ко нај при о ри тет ни за оп шти на та. Во та бе ла 3 е да ден 
при каз за бро јот на со ста но ци на чле но ви те на КОМЗ 
од 2010 до 2011 г., ка ко и за те ми те на кои ди ску ти ра ле. 
Во де лот на разг ле да ни пра ша ња се да де ни точ ки те за 
кои раз го ва ра ле чле но ви те на КОМЗ. Под 1 се по драз-
би ра ат спе ци фич ни те пра ша ња на ет нич ки те за ед ни ци, 
под 2 оп шти те пра ша ња за спе ци фич ни те по тре би на 
за ед ни ци те, а под 3 се по драз би ра ат пра ша ња та за ме-
ѓу ет нич ки те од но си. 
Од та бе ла та мо же да се сог ле да де ка одре де ни КОМЗ 
(Го сти вар, Дол не ни и Ки че во по 10 со ста но ка, Те то во 7 
и Ма вро во и Ро сту ше 6 со ста но ци) има ле по че сти со ста-
но ци во од нос на дру ги те оп шти ни. Ме ѓу тоа ова не во ди 
ди рект но до зак лу чо кот де ка исти те се по а ктив ни, осо-
бе но сог ле ду вај ќи де ка по сто јат оп шти ни ка де нив ни те 
чле но ви сог ле ду ва ат по ма ли по тре би за со ста ну ва ње, 
иа ко во одре де ни слу чаи бро јот на со ста но ци мо же да 
би де по ка за тел за актив но то ра бо те ње на КОМЗ. Се-
ко ја КОМЗ ди ску ти ра ла за нај при о ри тет ни те по тре би 
во рам ки те на сво ја та оп шти на, при што не кои од нив 
(КОМЗ во Го сти вар, Де бар и Ки че во) ди ску ти ра ле за си-
те три точ ки по кои се над леж ни, КОМЗ на Бу тел и Ча-
шка за ме ѓу ет нич ки те од но си, а КОМЗ во Ча ир, Бр ве ни-
ца, Дол не ни, Те то во, Чу чер Сан де во и Ма вро во и Ро сту-
ше се фо ку си ра ле по ве ќе (но не иск лу чи во) на оп шти те 
пра ша ња за спе ци фич ни те по тре би на за ед ни ци те. 
Та бе ла 3. Број на со ста но ци и разг ле ду ва ни пра ша ња 
на КОМЗ - 2010/2011

1. Град Скоп је НП НП

2. Бу тел 3 3 (ме ѓу ет нич ки од но си)

3. Ча ир 4 1 и 2 (спе ци фич ни и оп шти пра ша ња 
за за ед ни ци те)

4. Шу то Ори-
за ри 3 НП

5. Бр ве ни ца 5 2 (оп шти пра ша ња)

6. Вра не шти ца НП НП

7. Го сти вар 10 1, 2, 3 (спе ци фич ни и оп шти пра ша ња 
за за ед ни ци те и ме ѓу ет нич ки од но си) 

8. Де бар 5 1, 2, 3 (спе ци фич ни и оп шти пра ша ња 
за за ед ни ци те и ме ѓу ет нич ки од но си)

9. Дол не ни 10 2 (спе ци фич ни пра ша ња)

10. Зе ле ни ко во 3 3 (ме ѓу ет нич ки од но си)

11. Је гу нов це НП НП

12. Ки че во 10 1, 2, 3 (спе ци фич ни и оп шти пра ша ња 
за за ед ни ци те и ме ѓу ет нич ки од но си)

13. Кру ше во 1 2 (оп шти пра ша ња за спе ци фич ни те 
по тре би)

14. Ку ма но во 4 2 (оп шти пра ша ња)
15. Пе тро вец 4 2 (оп шти пра ша ња)

16. Со пи ште НП 1, 2, 3 (спе ци фич ни и оп шти пра ша ња 
за за ед ни ци те и ме ѓу ет нич ки од но си)

17. Стру га НП НП

18. Те то во 6 1, 2 (спе ци фич ни и оп шти пра ша ња за 
за ед ни ци те) 

19. Ча шка 3 3 (ме ѓу ет нич ки од но си)

20. Чу чер  
Сан де во 3-4 2 (оп шти пра ша ња)

21. Ма вро во и 
Ро сту ше 7 2 (оп шти пра ша ња)

Ге не рал на та сли ка за те ми те на ди ску си ја на КОМЗ 
ука жу ва де ка по го ле ми от број те ми за разг ле ду ва ње се 
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од не су ва ле на спе ци фич ни по тре би на ет нич ки те за-
ед ни ци во рам ки на пра ша ња од општ ин те рес, до де ка 
пра ша ња та во од нос на двој но то мно зинс тво и ме ѓу ет-
нич ки те од но си се по мал ку разг ле ду ва ни. Име но 12 точ-
ки на днев ни те ре до ви на КОМЗ би ле за спе ци фич ни 
по тре би на ет нич ки те за ед ни ци во рам ки те на пра ша ња 
од општ ин те рес, шест за спе ци фич ни те пра ша ња на за-
ед ни ци те (двој но то мно зинс тво), а се дум за ме ѓу ет нич-
ки те од но си. Во гра фи кон 3 е да ден ге не рал ни от прег-
лед на ди ску сии на ко ми си и те. 
Гра фи кон 3. Ди ску сии на КОМЗ

0
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Те ми те кои би ле оп фа те ни со Спе ци фич ни по тре би на 
ет нич ки те за ед ни ци во рам ки на пра ша ња од оп шти ин-
те рес се од не су ва ле од ед на стра на на спе ци фич ни те 
проб ле ми во обра зов ни от про цес на одре де ни за ед ни-
ци, ка ко и актив но сти те по вр за ни со де ка да та на Ро ми-
те, но и пра ша ња во од нос на про це си те на со ци јал на 
инк лу зи ја и не вра бо те но ста, прин ци пи те на пра вич на 
и про пор ци о нал на за ста пе ност. По крај, ова ка ко дел од 
пра ша ња та за кои би ло ди ску ти ра но во оваа ка те го ри ја 
се пра ша ња та во од нос на функ ци о ни ра ње то на КОМЗ 
(де лов ник, бу џет на оп шти на та, фи нан си ра ње на актив-
но сти на КОМЗ итн.). Од дру га стра на, пак, спе ци фич-
ни те пра ша ња (пра ша ња та за двој но мно зинс тво) се од-
не су ва ле најм но гу на пра ша ња од об ла ста на кул ту ра та 
и ими ња на ули ци те, а во од нос на ме ѓу ет нич ки те од но-
си КОМЗ нај че сто ди ску ти ра ле за одре де ни на ста на ти 
ин ци ден ти. 

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

Зак лу чо ци
За кон ска та об вр ска за фор ми ра ње на КОМЗ е ис по-
чи ту ва на 
За кон ска та об вр ска за фор ми ра ње на КОМЗ е ис по чи-
ту ва на кај си те 21 оп шти ни за дол же ни за фор ми ра ње 
на ва ква ко ми си ја. По стои ин те рес за фор ми ра ње на 
КОМЗ и во дру ги ет нич ки хе те ро ге ни оп шти ни што е 
ука жа но со по да то кот де ка по крај за кон ски об вр за ни те, 
19 дру ги оп шти ни фор ми ра ле ва кви ко ми сии, а не ма ле 
за кон ска об вр ска.
Мал број на КОМЗ рас по ла га ат со не оп ход ни те ре-
сур си 
Мал број на КОМЗ (са мо че ти ри КОМЗ) рас по ла га ат со 
не оп ход ни те про стор ни и тех нич ки ус ло ви за ра бо та. 
Са мо 21,05 % од КОМЗ рас по ла га ат со свои про сто рии, 
до де ка оста на ти те 13 КОМЗ (68,42 %) ги ко ри стат оп-
штин ски те са ли за со ста но ци, а две од оп шти ни те (10,52 
%) не од го во ри ле на ова пра ша ње.
Го лем дел од КОМЗ без бу џет
Го лем дел од КОМЗ, 84,21 %, не рас по ла га ат со сопс твен 
бу џет, а са мо 21,05 % ги по кри ва ат пат ни те и днев ни 
тро шо ци на чле но ви те на КОМЗ. 16 КОМЗ (84,21 %) не 
рас по ла га ат со сопс твен бу џет, две КОМЗ (10,52 %) го 
ко ри стат оп шти от бу џет за си те ко ми сии, до де ка са мо 

ед на ко ми си ја (5,27 %) рас по ла га со сопс твен бу џет. По-
крај ова, са мо 4 оп шти ни (21,05 %) ги по кри ва ат пат ни те 
и днев ни тро шо ци на чле но ви те на КОМЗ, до де ка оста-
на ти те 15 оп шти ни (78,95 %) не по кри ва ат ни ка кви тро-
шо ци. 
КОМЗ се ре пре зен та тив ни
Ре пре зен та тив но ста на си те ет нич ки за ед ни ци кои жи-
ве ат во да де на та оп шти на во со ста вот на КОМЗ глав но 
се по чи ту ва. Име но од 19 оп шти ни, во 14 оп шти ни ет-
нич ка та стру кту ра на на се ле ни е то од оп шти на та е прес-
ли ка на во стру кту ра та на членс тво то КОМЗ, до де ка пак 
са мо во 5 оп шти ни не до ста су ва прет став ник од одре де-
на за ед ни ца.
Во 73,68 % од КОМЗ се по чи ту ва прин ци пот на ед на-
квост, од нос но со ста вот на КОМЗ е со ед на ков број на 
прет став ни ци од си те ет нич ки за ед ни ци кои жи ве ат во 
оп шти на та, до де ка кај 26,31 % (5 КОМЗ) од КОМЗ овој 
прин цип не е за па зен. Во пет те КОМЗ се наз на чу ва ни 
по 2-3 прет став ни ка од ед на за ед ни ца, а по 1 од дру га и 
кај нив не е ис по чи ту ван прин ци пот на ед на квост.
Ме шан со став од со вет ни ци и со вет ни ци и над во реш-
ни ли ца
Во вкуп но 10 оп шти ни (52,63 %), со ста вот на КОМЗ е 
или ком би на ци ја по ме ѓу над во реш ни чле но ви и чле но-
ви на со ве тот, или се си те со вет ни ци. Од ис пи та ни те 19 
оп шти ни во 6 КОМЗ (31,58 %), со ста вот на чле но ви те на 
КОМЗ е ком би на ци ја од чле но ви на со вет и над во реш-
ни чле но ви, во 4 оп шти ни (21,05 %) чле но ви те на КОМЗ 
се со вет ни ци, а во 4 (21,05 %) се над во реш ни чле но ви. За 
5 КОМЗ (26,32 %) не ма по да ток. Ва кви от со став, по крај 
не при страс но ста и апо ли тич но ста на за ди ра и во ман-
да тот на КОМЗ.
По ло ви на пре тсе да те ли од ло кал но то мно зинс тво
Го лем про цент од КОМЗ (42,10 %) за пре тсе да тел на 
КОМЗ из бра ле прет став ник од мно зин ска ет нич ка за ед-
ни ца во оп шти на та. Во 10 оп шти ни (52,63 %) за пре тсе-
да тел на КОМЗ е из бран прет став ник на нем но зин ска 
за ед ни ца, во 8 КОМЗ (42,10 %), пре тсе да тел е при пад ник 
на мно зин ска ет нич ка за ед ни ца во оп шти на та, а во еден 
слу чај из бо рот не е на пра вен. Ова ука жу ва на по да то кот 
де ка мо же би не се вни ма ва на ба лан сот да до кол ку гра-
до на чал ни кот е од мно зин ска ет нич ка за ед ни ца во оп-
шти на та, пре тсе да те лот на КОМЗ да би де од мал цин ска 
ет нич ка за ед ни ца во оп шти на та. 
Ши рок спе ктар на те ми
Клуч ни те те ми на кои КОМЗ ди ску ти ра ле нај че сто би ле 
за спе ци фич ни те по тре би на за ед ни ци те во оп шти ни те 
(12 точ ки на дне вен ред), ме ѓу ет нич ки те од но си (7) и за 
двој но то мно зинс тво (6). Глав ни те те ми се од не су ва ле 
на обра зов ни от про цес, де ка да та на Ро ми те, не вра бо те-
но ста, со ци јал на та инк лу зи ја, но и пра ша ња од об ла ста 
на кул ту ра та, ими ња на ули ци те и ме ѓу ет нич ки те од но-
си. 

Пре по ра ки
Пре по ра ки те во од нос на КОМЗ се дви жат во на со ка де-
ка за нив но со од вет но функ ци о ни ра ње, по треб но е:
Обез бе ду ва ње не оп ход ни ус ло ви за ра бо та 
Обез бе ду ва ње не оп ход ни ус ло ви за ра бо та (обез бе ду ва-
ње про стор, тех нич ко-тех но ло шки ус ло ви), со евен ту ал-
на по го ле ма под др шка од оп штин ска та ад ми ни стра ци-
ја, до кол ку се не ма ат мож но сти да соз да де це лос но не за-
вис но те ло. Во ве ду ва ње ста вки во оп штин ски те бу џе ти 
за фи нан си ра ње на нив на та ра бо та и по се ри о зен при-
стап во од нос на нив ни от на до мест, ка ко и сог ле ду ва ње 
на мож но ста за нив но по сто ја но ан га жи ра ње.
По транс па рен тен при стап при из бо рот на чле но ви те 
на КОМЗ
По тре бен е по транс па рен тен при стап при из бо рот на 
чле но ви те на КОМЗ со точ но утвр де ни кри те ри у ми и 
про це ду ри и из бег ну ва ње на прин ци пот на из бор на со-
вет ни ци за чле но ви на КОМЗ, со се ка ко за па зу ва ње на 
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прин ци пот на ед на квост во со ста вот на КОМЗ од си те 
ет нич ки за ед ни ци од оп шти на та. 
Одр жу ва ње на ба лан сот на ин сти ту ци о на лен ди ја лог
По треб но е одр жу ва ње на ба лан сот на ин сти ту ци о на-
лен ди ја лог, во смис ла до кол ку гра до на чал ни кот е од 
мно зин ска ет нич ка за ед ни ца во оп шти на та, пре тсе да те-
лот на КОМЗ да би де од нем но зин ска ет нич ка за ед ни ца 
во оп шти на та. 
По треб но јак не ње на ка па ци те тот
Обу ки за гра де ње на ка па ци те ти те на чле но ви те на 
КОМЗ во од нос на мал цин ски те пра ва, ло би ра ње то и 
за ста пу ва ње то и стра те шко то пла ни ра ње на нив на та 
ра бо та, за да се обез бе дат ус ло ви за ни вен по а кти вен 
при стап во од нос на нив но то дејс тву ва ње, во од нос на 
сле де ње то на про це си те на до не су ва ње на од лу ки те на 
со ве ти те, ка ко и сог ле ду ва ње да ли од лу ки те се ге не рал-
но од ин те рес на си те за ед ни ци, но и нив но ос по со бу ва-
ње за ре дов но из ве сту ва ње за сво ја та ра бо та. 
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Muhamed Toçi, Po për ShF “Edinstvo-Bashkimi-Birlik”
Muhamed Toči, yES to “Edinstvo - Bashkimi - Birlik“ primary school

etnik. Këshilli i shkollës është i përbërë nga maqedonas etnik dhe 
shqiptarë etnik, ndonjëherë turk, ndërsa për herë të parë rom ka në 
këshillin shkollor nga viti 2003. 
Kjo shkollë fillore emrin e vet që e mbante nga sistemi i kaluar – 
SHF “Vëllazërim-Bashkim” – Gostivar, e ndërroi dy herë gjatë disa 
viteve të fundit. Në periudhën janë ndryshuar emrat në shumicën e 
shkollave në Gostivar. Në procedurë, nga shkurti i vitit 2006 deri në 
shkurt 2008, për herë të parë e ndryshoi emrin në SHF “Bashkimi” 
– Gostivar. Me këtë emër nuk pajtohej kuadri mësimor, personeli 
shkollor, të gjithë pjesëtarët e maqedonasve etnik. Në qershor 
të vitit 2009, ndodhi ndryshimi i emrit që edhe sot ekziston në 
kënaqësi të gjithëve, si të kuadrit mësimor, shkollor, ashtu edhe të 
fëmijëve dhe prindërve, fëmijët e të cilëve mësojnë në këtë shkollë, 
tani e emëruar si SHF “Edinstvo-Bashkimi-Birlik” - Gostivar.

SUMMARy
The go al of this ca se study is to pay at ten ti on to EU from a dif-
fe Gostivar is in the western part of Macedonia, and according to 
the structure of its population, the majority are ethnic Albanians 
and the minority Macedonians, Turks and Roma. Gostivar has 
fo-ur central schools, which have their satellite primary schools 
in its surrounding and the villages that are within the territory of 
the municipality of Gostivar. One of the (now) bigger schools is 
“Edinstvo – Bashkimi – Birlik“, a school with children of different 
ethnic affiliation (Albanians, Macedonians, Roma, Turks), and the 
classes are held in three languages (Macedonian, Albanian and 
Turkish). All of its previous principals were ethnic Macedonians, 
and their deputies were ethnic Albanians. Since 2003 the principal 
has always been an ethnic Albanian, and the deputy an ethnic 
Macedonian. The School Board is made of ethnic Macedonians 
and ethnic Albanians, sometimes a Turk, and the first Roma joined 
the Board in 2003.
This primary school whose name in the previous system was 
“Bratstvo-Edinstvo” Gostivar changed its name twice in the last 
couple of years. In the same period the names of most of the schools 
in Gostivar have been changed. Since February 2006 to February 
2008 the school chan-ged its name to “Bashkimi” Gostivar for 
the first time. The teachers, school personnel, all members of the 
ethnic Macedonians did not agree with the name. In June 2009 the 
second change of the na-me took place and today it is at general 
satisfaction both of the teachers, children and the parents whose 
children attend this school, now named “Edinstvo – Bashkimi – 
Birlik“ Gostivar.

РЕЗИМЕ 
Го сти вар се на о ѓа во за пад ни от дел од Ма ке до ни ја и по стру кту ра та на на се ле ни е то е со мно зинс тво ет нич ки Ал бан ци, а мал-
цинс тво Ма ке дон ци, Тур ци и Ро ми. Го сти вар има че ти ри цен трал ни учи ли шта, кои по на та му има ат и свои по драч ни ос нов ни 
учи ли шта во око ли на та и во се ла та кои при па ѓа ат на те ри то ри ја та на оп шти на Го сти вар. Ед но од по го ле ми те учи ли шта е (се га) 
ОУ „Единс тво – Baskimi – Birlik“, учи ли ште во кое учат де ца од раз лич на ет нич ка при пад ност (Ал бан ци, Ма ке дон ци, Ро ми, Тур-
ци), а на ста ва та се из ве ду ва на три ја зи ка (ма ке дон ски, ал бан ски и тур ски). Си те не го ви прет ход ни ди ре кто ри би ле ет нич ки 
Ма ке дон ци, а за ме ник бил ет нич ки Ал ба нец. Од 2003 г., ка ко ди ре ктор се ко гаш е по ста ву ван ет нич ки Ал ба нец, а за не гов за ме-
ник, ет нич ки Ма ке до нец. Учи лиш ни от од бор на ова учи ли ште е со ста вен од ет нич ки Ма ке дон ци и ет нич ки Ал бан ци, по не ко-
гаш Тур чин, а за прв пат Ром има во учи лиш ни от од бор од 2003 го ди на. 
Ова ос нов но учи ли ште сво е то име кое го но се ше од прет ход ни от си стем - ОУ „Брат ство-единс тво“ – Го сти вар, го про ме ни два 
па ти во пос лед ни те не кол ку го ди ни. Во исти от пер и од се про ме не ти ими ња та на по ве ќе то учи ли шта во Го сти вар. Во по стап ка 
од фе вру а ри 2006 г. до фе вру а ри 2008 г., за прв пат го про ме ни име то во ОУ „Ба шки ми“ – Го сти вар. Со ова име не се сог ла су ва ше 
на став ни от ка дар, учи лиш ни от пер со нал, си те при пад ни ци на ет нич ки те Ма ке дон ци. Во ју ни 2009 г. се слу чи вто ра та про ме на 
на име то кое и де нес ег зи сти ра на оп што за до волс тво, ка ко на на став ни от, учи лиш ни от ка дар, та ка и на де ца та и ро ди те ли те 
чии де ца учат во ова учи ли ште, се га име ну ва но ка ко ОУ „Единс тво - Bashkimi - Birlik“ – Го сти вар.

REziME
O Gostivar si ani ratjorigalo kotor e Makedoniako thaj pali 
struktura e dživdutnengiri si e butipasa e etnikane Albancongoro, 
a minoritetoja si Makedoncoja, Turkoja thaj Roma. E Gostivare 
isi štar centralnikane škole save so ponadari isi olen peskere 
reoneskere škole ano trujalipe thaj ane gava save so si teli teritoria 
e Gostivareskiti. Jekh tare bareder škole (akana) si i FŠ „Edinstvo 
– Baskimi– Birlik”, škola savate sikljona čhave katar e averikane 
etnikane preperipa (Albancja, Makedoncja, Roma,
Turkoja), a o sikljovipe ovela kerdo ke trin čhiba (makedonikani, 
albanikani thaj turkikani). Sa e anglederutne direktoroja sine 
makedoncoja, a telodirektoro sine etnikano Albanco. Katar o 
2003 b. sar direktoro si mandatirime etnikano Albanco, a olesko 
telodirektoro etnikano Makedonco. 
O školako komiteto akale školakoro si saikerdo tare etnikane 
Makedoncoja thaj etnikane Albancoja, disavo Turko, a jekhto 
dromeske thaj Rom ano školakoro komiteto taro 2003 berš. Akaja 
fundavni škola savi so ano anglederutno sistemo sine anavesa FŠ 
„Bratstvo-edinstvo”, peskoro anav kerda aver duj fare ane palune 
nekobor berš. Ano kodova periodo si irame e anava tare pobuter 
škole ano Gostivar. Ani procedura taro februaro 2006 b. dži februaro 
2008, jekhto drom ulo dendo o anav FŠ „Baskimi” – Gostivar. Akale 
anavesa na kerde peske razipe o sikavipaskoro kadaro, školakoro 
personalo, sa e preperutne e etnikane Makedoncondar. Ano juni 
2009 b. ulo kerdo o dujto averipe e anaveskoro savo thaj avdive 
egzistirinela ano generalnikano hošipe, sar o školakoro kadaro, 
adjaar thaj e čhave thaj e dada thaj daja e čhavengere save so 
sikljovena akale šte, akana dende anavesa FŠ„Edinstvo - Bashkimi 
- Birlik” – Gostivar.

PëRMBLEDhJE
Gostivari gjendet në pjesën perëndimore të Maqedonisë dhe 
sipas strukturës së popullatës është me shumicë shqiptarë etnik, 
ndërsa pakicë maqedonasit, turqit dhe romët. Gostivari ka katër 
shkolla qendrore, të cilat më tej kanë edhe shkollat e tyre fillore 
rajonale në rrethinë dhe në fshatrat të cilat i takojnë territorit të 
komunës së Gostivarit. Një nga shkollat më të mëdha është (tani) 
SHF “Eidinstvo-Bashkimi-Birlik”, shkollë ku mësojnë fëmijët me 
përkatësi të ndryshme etnike (shqiptarë, maqedonas, romë, turq), 
ndërsa mësimi realizohet në re gjuhë (maqedonisht, shqip dhe 
turqisht). Të gjithë drejtorët e mëparshëm kanë qenë maqedonas 
etnik, ndërsa zëvendësi ka qenë shqiptar etnik. Nga viti 2003 drejtor 
gjithnjë ka qenë shqiptar etnik, ndërsa për zëvendës maqedonas 

ВОВЕД
Во оваа сту ди ја на слу чај e пре зен ти ра но тол ку ва ње то 
и раз лич на та при ме на на Уста вот и за ко ни те на Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја, од раз лич ни ло кал ни и на ци о нал ни 
ин сти ту ции.

Сту ди ја та на слу чај има за цел да при ка же кoлку е чув-
стви тел но пра ша ње то за упо тре ба на ја зи кот и пис мо то 
на раз лич ни те ет нич ки за ед ни ци, кон крет но во оп шти-
на Го сти вар, ка ко оп шти на во којa жи ве ат при пад ни ци 
на по ве ќе раз лич ни ет нич ки за ед ни ци.
Сту ди ја та на чи та те лот му при ка жу ва ка ко тре ба да се 
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сле ди вол ја та на си те за сег на ти акте ри во еден на стан, 
во кон крет ни от слу чај при про ме на та на име то на ед но 
од ос нов ни те учи ли шта во Го сти вар.
Низ тек стот ќе се сог ле да ат раз лич ни на ста ни, раз лич-
ни тол ку ва ња на пра ва та на гра ѓа ни те (ро ди те ли на де-
ца та кои учат во учи ли ште то, на став ни ци, пер со нал на 
учи ли ште то), раз лич но тол ку ва ње на ло кал ни и на ци о-
нал ни ин сти ту ции.
За при мер, оваа сту ди ја мо же да по ка же ка де во ди па тот 
на „по ка жу ва ње и до ка жу ва ње“ до ми нант ност, без при-
тоа да се де ба ти ра со дру ги те.
Со тек стот ќе се сог ле да важ на та уло га на Учи лиш ни от 
од бор на ед но учи ли ште, кој игра уло га на „под др жу вач 
– ини ци ја тор“ на конф ликт и важ на ал ка за ре ша ва ње 
конф ликт за кој има над леж ност.
Со оваа сту ди ја на слу чај се по ка жу ва ка ко да се про-
дол жи со ра бо та во ор га ни ка де чле ну ва ат при пад ни ци 
на раз лич ни ет нич ки за ед ни ци, од нос но ка ко се кој од 
нив да по ка же раз би ра ње, то ле ран ци ја кон дру ги от, да 
по ка же спрем ност да се из бо ри за сво и те ин те ре си, без 
при тоа да им се на ште ти на дру ги те.
За по тре би те на оваа сту ди ја на слу чај беа ана ли зи ра ни 
Уста вот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, за ко ни кои се важ ни 
за про ме на та на ими ња та на ос нов ни те учи ли шта, за 
упо тре ба та на ја зи ци те и пис ма та на ет нич ки те за ед ни-
ци.
Со цел автен тич но да се пре не сат дел од при ка зи те за 
оваа сту ди ја, спо де ле ни се лич ни те искус тва ка ко член 
на Учи лиш ни от од бор, раз го вор и со дру ги чле но ви на 
Учи лиш ни от од бор, со дел од пер со на лот на ОУ „Единс-
тво - Bashkimi - Birlik“ - Го сти вар, 
Се ко ри стеа акти од са мо то учи ли ште, ка ко што се Ста-
тут, на чин на про ме на на Ста тут, за пис ни ци, пра вил ни-
ци за ра бо та на ор га ни те на учи ли ште то, од лу ки на учи-
лиш ни от од бор.
Ана ли за та на за пис ни ци те, лич ни те искус тва ка ко член 
на Учи лиш ни от од бор, раз го вор со и пер со на лот на учи-
ли ште то, ана ли за на за ко ни те ја опи шу ва исто ри ја та на 
де неш но то име од ова ос нов но учи ли ште „Единс тво - 
Bashkimi - Birlik “ - Го сти вар.

Ме то до ло ги ја
Ме то до ло ги ја та на оваа сту ди ја на слу чај е пре ку ана-
ли за на до ку мен ти, и тоа на: Уста вот на Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја, За ко нот за ло кал на та са мо у пра ва, За ко нот за 
уста но ви те, За ко нот за ос нов но обра зо ва ние и За ко нот 
за ор га ни за ци ја и ра бо та на ор га ни те на др жав на та 
упра ва, пре ку ана ли за на уло га та и ра бо та та на ло кал-
ни те ко ми сии за од но си ме ѓу за ед ни ци те (во кон крет-
ни от слу чај Ко ми си ја та за од но си ме ѓу за ед ни ци те во 
Го сти вар) за пер и од од 2007 г., до кра јот на 2009 г., до ко-
га и се ре ша ва име то со кон сен зус во са ми от учи ли штен 
од бор; ана ли за на ини ци ја ти ва та на гру па ро ди те ли и 
дел од пер со на лот за по ве ду ва ње по стап ка за оце ну-
ва ње устав но ста и за ко ни то ста, ре ше ние од Устав ни от 
суд, изд во е ни те мис ле ња на су ди и те од Уста вен суд по 
од нос на ини ци ја ти ва та, за пис ни ци од одр жа ни сед ни-
ци на Учи лиш ни от од бор. 
Со цел автен тич но да се пре не сат дел од при ка зи те за 
оваа сту ди ја, спо де ле ни се лич ни те искус тва ка ко член 
на Учи лиш ни от од бор, раз го вор и со дру ги чле но ви 
на Учи лиш ни от од бор и со дел од пер со на лот на ОУ 
„Единс тво - Bashkimi - Birlik“ - Го сти вар. 
Се ко ри стеа акти од са мо то учи ли ште, ка ко што се ста-
тут, на чин на про ме на на ста тут, за пис ни ци, пра вил ни ци 
за ра бо та на ор га ни те на учи ли ште то, од лу ки на учи лиш-
ни от од бор за пер и о дот од 2006 г., до кра јот на 2009 г.

Опис на истра жу вач ко то пра ша ње
Пре ку оваа ана ли за на истра жу вач ко то пра ша ње прет-
ста ве но е раз лич но то тол ку ва ње на Уста вот и за ко ни те 

на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, раз лич но то тол ку ва ње на ло-
кал ни те и на ци о нал ни те ре гу ла ти ви, ка ко и уло га та на 
Учи лиш ни от од бор ка ко упра ву вач ки ор ган (сог лас но 
За ко нот за ос нов но то обра зо ва ние), уло га та на ди ре кто-
рот на ос нов но учи ли ште и ини ци ја ти ви те на ро ди те ли-
те, во ре ша ва ње то на ед но пра ша ње.
Истра жу вач ко то пра ша ње при ка жу ва две раз лич ни 
дејс тву ва ња на ед ни исти ор га ни (ини ци ја ти ва на учи-
ли ште то, ини ци ја ти ва на ро ди те ли, од лу ки на Учи ли-
штен од бор, од лу ки на Со вет на Оп шти на Го сти вар), 
кои пак од дру га стра на до не су ва ат раз лич ни тол ку ва-
ња, кои до ве ду ва ат до раз лич ни чув ства кај раз лич ни те 
при пад ни ци на ет нич ки те за ед ни ци, ро ди те ли чии де ца 
учат во ова ос нов но учи ли ште.

АНАЛИЗА НА ТЕМАТА

Кра тка исто ри ја – „пред че кор за про ме ни“
Ос нов но то учи ли ште „Брат ство-единс тво“ – Го сти вар е 
цен трал но ос нов но учи ли ште и е нај го ле мо то (по број 
на уче ни ци) во оп шти на Го сти вар.
Ова ос нов но учи ли ште е сме сте но во сре диш ни от дел 
на гра дот. Има свои по драч ни учи ли шта во око ли на та 
на гра дот и во се ла та кои спа ѓа ат на Оп шти на Го сти вар. 
И овие по драч ни учи ли шта го но сат исто то име со пре-
фи ксот „по драч но“. 
Во Цен трал но то ос нов но учи ли ште „Брат ство-единс-
тво“, во си сте мот на Со ци ја ли стич ка Ма ке до ни ја се ко-
гаш за ди ре ктор бил по ста ву ван ет нич ки Ма ке до нец, а 
за не гов за ме ник бил по ста ву ван ет нич ки Ал ба нец.
Отсе ко гаш во ова учи ли ште уче ле де ца при пад ни ци на 
раз лич ни ет нич ки за ед ни ци (Ма ке дон ци, Ал бан ци, Ро-
ми, Тур ци и др.). Ја зи кот на кој се из ве ду ва на ста ва во 
ова учи ли ште е стан дард но три (ма ке дон ски, ал бан ски 
и тур ски).
Отсе ко гаш ет нич ки те Ро ми во ова учи ли ште учат на ма-
ке дон ски ја зик, а нив на та број ка од го ди на во го ди на е 
сè по го ле ма. Во ова учи ли ште нај број ни се де ца та при-
пад ни ци на ма ке дон ска та ет нич ка за ед ни ца, па на ал-
бан ска та, ром ска та, тур ска та ет нич ка за ед ни ца и дру ги. 
Во ова учи ли ште нај број ни се па ра лел ки те во кои на ста-
ва та се од ви ва на ма ке дон ски ја зик, по тоа на ал бан ски 
и нај мал ку има па ра лел ки кои сле дат на ста ва на тур ски 
ја зик.
До 2003 го ди на, Учи лиш ни от од бор го со чи ну ва ле ро ди-
те ли и на став ни ци при пад ни ци на ма ке дон ска та и ал-
бан ска та ет нич ка за ед ни ца, а по не ко гаш и при пад ник 
на тур ска та ет нич ка за ед ни ца. Иа ко по број ни (тре ти по 
број ност) би ле Ро ми те, тие се пак не ма ле член во Учи-
лиш ни от од бор на ова учи ли ште се до 2003 го ди на.
Со прет ход но ка жа но то, се до а ѓа до зак лу чок де ка број-
но ста во не кои фа зи (Ро ми во со од нос на уче ни ци Тур-
ци) за не ко го не би ле ни важ ни за да се би де, на не кој 
на чин, со од вет но за ста пу ван во ор га ни те на ова учи ли-
ште.
Ва кво то функ ци о ни ра ње во из ми на ти от пер и од не но-
си не кои по круп ни проб ле ми кои би се за бе ле жу ва ле 
во за ед ни ци те, па и во са ми те учи лиш ни ор га ни. Се ра-
бо те ло на прин цип на ме ѓу себ но раз би ра ње и ме ѓу себ-
на то ле ран ци ја, а до пред из ве сен пер и од не по сто е ле 
проб ле ми кои не мо же ле да се ре шат низ си сте мот и ор-
га ни те на са мо то учи ли ште.

Че кор за про ме на или за по ка жу ва ње до ми-
на ци ја
Со вос по ста ву ва ње на де мо кра ти ја та, со де цен тра ли за-
ци ја та, пра во то на по чи ту ва ње на вол ја та на ло кал ни те 
гра ѓа ни во на со ка на про ме на на ими ња та на јав ни те 
об је кти (мо сто ви, ули ци, учи ли шта и др.), а во склад со 
за кон ски те одред би, се преј де и кон про ме на та на име то 
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и на Ос нов но то учи ли ште „Брат ство-единс тво“ – Го сти-
вар.
До бро е да се спо ме не де ка во ско ро ист пер и од се преј-
де на про ме на на ими ња та и на дру ги те ос нов ни и сред-
ни учи ли шта во Го сти вар, сред ни те учи ли шта го про ме-
ни ја име то од име на пад на ти те бор ци/на род ни хе рои, 
во име то на гра дот (Сред но еко ном ско учи ли ште „Пан-
че По по ски“ – Го сти вар, со про ме на та го до би ва на зи-
вот Сред но еко ном ско учи ли ште „Го сти вар“ – Го сти вар, 
Сред но гим на зи ско учи ли ште „Ма јор Че де Фи ли по ски“ 
– Го сти вар, со про ме на та го до би ва име то Сред но гим-
на зи ско учи ли ште „Го сти вар“ – Го сти вар итн.). Ва кви те 
про ме ни не пре диз ви каа не тр пе ли вост.
Во слу ча јот на про ме на та на име то во Ос нов но то учи-
ли ште „Брат ство-динс тво“ – Го сти вар, по ини ци ја ти ва 
на ди ре ктор ка та, Учи лиш ни от од бор одр жу ва сво ја ре-
дов на сед ни ца од 28.02.2006 г. и разг ле ду ва пред лог за 
про ме на на име то, во кој се ди ску ти ра за три ва ри јан ти: 
Ба шки ми; Мај ка Те ре за; Брат ство единс тво.
По пред лог и из јас ну ва ње на ди ре ктор ка та и по дол га 
рас пра ва, убе ду ва ње, ука жу ва ња на за кон ски про це ду-
ри, Учи лиш ни от од бор до не су ва од лу ка за про ме на на 
име то од Ос нов но то учи ли ште „Брат ство-единс тво“ – 
Го сти вар во Ос нов но учи ли ште „Ба шки ми“ – Го сти вар.
Оваа про ме на ја но си Учи лиш ни от од бор во со став на 
3 ет нич ки Ма ке дон ци, 4 ет нич ки Ал бан ци и 1 ет нич ки 
Ром и 1 ет нич ки Ср бин. Од лу ка та се но си со кон сен зус 
во отсус тво на 2 чле на од Учи лиш ни от од бор ет нич ки 
Ма ке дон ци.
Та ква та про ме на е „ка пис ла“ за ме ѓу себ но не тр пе ние и 
не раз би ра ње, а ова се пре ле ва и кон са ми от пер со нал во 
учи ли ште то и ја чи ни пр ва та по дел ба на та бо ри, од ед на 
стра на Ал бан ци и дру га стра на Ма ке дон ци.
Во про дол же ние на ова, за да би де про пу стот по го лем, 
Со ве тот на оп шти на Го сти вар во то гаш ни от со став на 
сво ја ре дов на сед ни ца одр жа на на 27.12.2007 г. ја по твр-
ду ва из ме на та на име то на ова учи ли ште и со из ве сту ва-
ње бр. 14-114/1 од 18.01.2008 год., го из ве сту ва учи ли ште-
то, без при тоа исто то да би де разг ле да но од Ко ми си ја та 
за од но си ме ѓу за ед ни ци те, ко ја пак тре ба ло за дол жи-
тел но да рас пра ва за ва ква та ра бо та, а спо ред за ко нот 
- Со ве тот е дол жен да ги разг ле ду ва рас пра ви те и зак лу-
чо ци те на Ко ми си ја та за ме ѓу ет нич ки од но си.
Во отсус тво на при ме на на за кон ски те ре гу ла ти ви, Со-
ве тот на оп шти на Го сти вар да ва ле ги ти ми тет на од лу ка-
та на Учи лиш ни от од бор. Со са мо то тоа, не за до волс тво-
то кај ро ди те ли те и на став ни ци те рас те по ве ќе.
Ми ни сте рот за обра зо ва ние по не раз бир ли ви окол но-
сти го пот пи шу ва Ре ше ни е то за да ва ње сог лас ност на 
Ста ту тот на Ос нов но то учи ли ште „Ба шки ми“ – Го сти-
вар, бр.10-7/6-1 од 29.02.2008 год., без при тоа да ја за бе-
ле жи за ко ни то ста на по стап ка та, ко ја изрич но се ба ра 
со чле нот 14 од За ко нот за ос нов но обра зо ва ние, а во 
смис ла на упо тре ба та на ја зи кот, за на зи вот на ос нов-
ни те учи ли шта.
По на та му, ова не тр пе ние до ве ду ва до пре кин на на ста-
ва та во па ра лел ки те на ма ке дон ски ја зик, а со тоа се 
пре не су ва не за до волс тво то од про ме на та на име то и 
кон ро ди те ли те на де ца та во тие па ра лел ки.
За ра ди не за до волс тво од на чи нот на про ме на та на име-
то се слу чу ва ат со би ри на ро ди те ли во са мо то учи ли ште, 
ука жу ва ња де ка де ца та не ма да се пу шта ат на на ста ва се 
до де ка про ме на та на име то не би де оп што при фат ли ва.
Ука жу ва ња та на си те овие на ста ни до би ја ме ди ум ско 
вни ма ние со ко мен та ри око лу оправ да но ста на тол ку-
ва ња та на устав ни те и за кон ски те одред би.
Од ед на стра на ро ди те ли те и на став ни от ка дар кои не 
беа за до вол ни со про ме на та на име то и ука жу ваа на ди-
ре ктор ка та де ка про ме на та на име то ед но ја зич но не 
зна чи ни што за при пад ни ци те кои не го го во рат ал бан-
ски от ја зик, де ка са мо то име Ба шки ми са мо то по се бе не 
зна чи ни што на ма ке дон ски и на тур ски ја зик, де ка тоа 

не е име на чо век (за да се пи шу ва и пре не су ва автен-
тич но), што пак и е на ве де но во чле нот 14 од За ко нот за 
ос нов но то обра зо ва ние.
По из вес но вре ме дел од Со ве тот на ро ди те ли те и дел 
од на став ни от ка дар зак лу чу ва ат де ка за це ли от на стан 
има ос но ва да се под не се ини ци ја ти ва за по ве ду ва ње 
по стап ка за оце ну ва ње на устав но ста и за ко ни то ста до 
Устав ни от суд на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.
Ини ци ја ти ва та за по ве ду ва ње по стап ка за оце ну ва-
ње на устав но ста и за ко ни то ста бе ше пот пи ша на од 11 
прет став ни ци на ини ци ја тив ни от од бор и се ба ра ше да 
се оце ни устав но ста и за ко ни то ста на:
- Зак лу чо кот за да ва ње сог лас ност бр.07-47/1 од 

8.05.2008 год. на Со ве тот на Оп шти на Го сти вар;
- Ста ту тот на Ос нов но то учи ли ште „Брас тво-единс-

тво“ – Го сти вар бр. 0101-33/1 од 6.02.2008 год., и тоа: 
Уво дот во де лот „Ба шки ми“, нас ло вот во де лот „Ба-
шки ми“, член 1 во де лот „Ба шки ми“, член 7 став 1 во 
де лот „Ба шки ми“, член 10 и член 140 во де лот „Ба-
шки ми“;

- Ре ше ни е то за да ва ње сог лас ност на Ста ту тот на Ос-
нов но то учи ли ште „Ба шки ми“ – Го сти вар, бр.10-7/6-1 
од 29.02.2008 год. на ми ни сте рот за обра зо ва ние и на-
у ка.

- Спо ред тре ти от па сус од стра ни ца се дум од ини ци-
ја ти ва та за по ве ду ва ње по стап ка за оце ну ва ње на 
устав но ста и за ко ни то ста е на ве де но: Со пре и ме ну-
ва ње то на ОУ „Брат ство–единс тво“ – Го сти вар во ОУ 
„Ба шки ми“ – Го сти вар иск лу чи во са мо на ал бан ски 
ја зик и не го во то ла тин ско пис мо, а не нај пр во на ма-
ке дон ски ја зик и не го во то ки рил ско пис мо што во 
пре вод би зна че ло „Единс тво“, по ве ќе од еви дент но е 
де ка Со ве тот на Оп шти на Го сти вар, ор га нот на упра-
ву ва ње на ОУ „Брат ство-единс тво“ од Го сти вар и ми-
ни сте рот за обра зо ва ние и на у ка из вр ши ле по вре да 
пред сè на одред би те од аманд ма нот V на Уста вот 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, ка ко и на чле но ви те 8, 9, 
51, 54 и 96 од Уста вот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, при 
што го сус пен ди ра ле ма ке дон ски от ја зик и не го во-
то ки рил ско пис мо од нив на та пра ктич на при ме на 
и упо тре ба, без ог лед на тоа што име то „Ба шки ми“ е 
на пи ша но и на ки рил ско пис мо, би деј ќи име то чи та-
но на ма ке дон ски ја зик и не го во то ки рил ско пис мо 
не ма ап со лут но ни ка ко во зна че ње. 

Устав ни от суд на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја на сед ни ца та 
одр жа на на 29 април 2009 год. до не се Ре ше ние со број 
У. бр.125/2008:
1.  НЕ СЕ ПОВЕДУВА по стап ка за оце ну ва ње на устав-

но ста и за ко ни то ста на де лот „Ба шки ми“ со др жа но 
во уво дот, нас ло вот, чле нот 1, чле нот 7, чле нот 10 и 
чле нот 140 од Ста ту тот на Ос нов но то учи ли ште „Ба-
шки ми“ – Го сти вар број 0101-33/1 од 6 фе вру а ри 2008 
го ди на;

2.  СЕ ОТФРЛА ини ци ја ти ва та за по ве ду ва ње по стап ка 
за оце ну ва ње на устав но ста и за ко ни то ста на Ре ше-
ни е то за да ва ње сог лас ност на Ста ту тот на Ос нов-
но то учи ли ште „Ба шки ми“ – Го сти вар бр. 10-7/6-1 од 
29 фе вру а ри 2008 го ди на, до не се но од ми ни сте рот 
за обра зо ва ние и на у ка и Зак лу чок за да ва ње сог лас-
ност бр.07-47/1 од 8 мај 2008 го ди на на Со ве тот на 
Оп шти на Го сти вар. 

Образ ло жу вај ќи го Ре ше ни е то, Устав ни от суд на Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја ре чи си ги по твр ду ва до не се ни те акти 
за про ме на та на име то.
Во са мо то од лу чу ва ње на Устав ни от суд121 на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја по ини ци ја ти ва та за по ве ду ва ње по стап ка 
за оце ну ва ње на устав но ста и за ко ни то ста на име ну ва-
ње то на ос нов но то учи ли ште „Ба шки ми“ - Го сти вар, има 
по де ле ни мис ле ња, ка ко што се гле да по две те од во е ни 
мис ле ња на двај ца су дии. 
Лил ја на Ин ги ли зо ва–Ри сто ва, ко ја во неј зи но то изд во-
121 Решение со број У. бр.125/2008, од 29 април 2009 г. 
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е но мис ле ње на ве ду ва „Ме ѓу тоа, име то на ос нов но то 
учи ли ште ’Ба шки ми’ е на пи ша но со ки рил ско пис мо, 
но збо рот не при па ѓа на ма ке дон ски от ја зик. Од дру га 
стра на, збо рот ’Ба шки ми’ не е име на лич ност, то по ним 
или бренд, па да не мо ра да се на пи ше на ма ке дон ски 
ја зик, по ра ди што сме там де ка мно зинс тво то од су ди и те 
по греш но сме та ше де ка име то на ос нов но то учи ли ште 
ги за до во лу ва нор ми те на Уста вот и за ко ни те“. 
Во иста на со ка е и изд во е но то мис ле ње на Устав ни от су-
ди ја Игор Спи ров ски, кој ве ли „На те ре нот на фа кти те, 
исто та ка е нес пор но де ка ал бан ски от збор ’Ба шки ми’, 
иа ко е на пи шан со ки рил ско пис мо, не е збор што при-
па ѓа на ма ке дон ски от ја зик“.
От ту ка на ве де ни те пра ви ла утвр де ни во Уста вот и во 
За ко нот ко и што на ла га ат име то на учи ли ште то да би-
де на пи ша но не са мо со опре де ле но пис мо ту ку и на 
опре де лен ја зик, што е, се раз би ра клуч но за су штин ски 
рес пект на раз лич ни те ја зи ци, не се по чи ту ва ни во овој 
слу чај. Исто та ка, овие пра ви ла не би би ле по чи ту ва ни 
и ко га име то на не кое учи ли ште што е на пи ша но на ма-
ке дон ски ја зик и не го во то ки рил ско пис мо, на при мер 
„единс тво“, би се на пи ша ло и со ла ти нич ни бу кви, без да 
е на пи ша но и на ал бан ски ја зик..
Спо ред раз го во рот и лич но то искус тво, од дру га стра на 
спо ред ини ци ја ти ва та за по ве ду ва ње по стап ка за оце-
ну ва ње на устав но ста и за ко ни то ста и ци ти ра ни те де-
ло ви од изд во е ни те мис ле ња, во отсус тво на поз на ва ње 
на прав ни те ре гу ла ти ви, а со на ме ра да се по ка же до-
ми на ци ја во сре ди на та, ди ре ктор ка та на ова учи ли ште 
ни ту има на ме ра да слуш не за пред ло зи те, ни ту пак има 
ин те рес да го ре ша ва проб ле мот ка ко ед на од клуч ни те 
лич но сти на ова учи ли ште.
Ова овоз мо жу ва чув ство на по бед ни ци и гу бит ни ци, кој 
пак ја охра бри ја ди ре ктор ка та да да ва за ка ни де ка до-
кол ку на став ни ци те не про дол жат да до а ѓа ат на ра бо та 
ќе би дат из бр ка ни, от стра не ти од нив но то ра бот но ме-
сто.
Со ве тот на ро ди те ли те до не су ва од лу ка да се ме ну ва 
дел од учи лиш ни от од бор и исто то се пра ви на на чин 
кој го про пи шу ва Ста ту тот на учи ли ште то.
Ра зо ча ра ни и из не на де ни од од лу ки те на ин сти ту ци и те, 
Од бо рот на ро ди те ли те упа ту ва ба ра ње (во раз го вор, не 
во пис ме на фор ма) до де лум но про ме не ти от Учи ли шен 
од бор, да ги пре зе ме си те свои ов ла сту ва ња и над леж-
но сти за да нај де оп што при фат ли во ре ше ние за про ме-
на та на име то.
Во ме ѓу вре ме, на став ни от ка дар од би ва да пот пи ше, а 
ро ди те ли те од би ва ат да зе ма ат сви де телс тва за за вр ше-
но од де ле ние со пе чат во кој е со др жа на ед но ја зич на та 
про ме на. Тоа пак од дру га стра на но си но ви ад ми ни-
стра тив ни проб ле ми за де ца та кои за вр шу ва ат ос нов но 
обра зо ва ние во ова учи ли ште и кои тре ба да се за пи шат 
во сред но учи ли ште.
За ра ди тоа се ин вол ви ра инс пе кто ра тот и Ми ни стерс-
тво то за обра зо ва ние и на у ка, кои одо бру ва ат из да ва-
ње по твр да на ме сто сви де телс тво за за вр ше но ос нов но 
обра зо ва ние, со ко ја де ца та ос тва ру ваа пра во за за пи-
шу ва ње во сред ни те учи ли шта во Ма ке до ни ја.
Учи лиш ни от од бор уште ед наш по ба ра раз би ра ње од 
ди ре ктор ка та за про ме на та на име то на учи ли ште то кој 
по ну ди исто то да ја за др жи про ме на та со до да ва ње на 
пре во дот и зна че ње то на име то Ба шки ми. Но во то име 
да би де пр во на ал бан ски - Ба шки ми, па на ма ке дон ски 
- Единс тво, па на Тур ски - Бир лик, со што би се по стиг-
на ло ре ше ние при фат ли во за си те и со кој би се по стиг-
на ло по чи ту ва ње на за кон ски те ре гу ла ти ви во од нос на 
оваа проб ле ма ти ка.
Убе де но ста на ди ре ктор ка та не доз во лу ва ше да се пре-
ми не кон оп што при фат ли во ре ше ние, по ви ку вај ќи се 
на акти те по твр де ни од Учи лиш ни от од бор, Со ве тот на 
Оп шти на Го сти вар, ми ни сте рот за обра зо ва ние и на у ка, 
Устав ни от суд на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Неј зи на та убе де ност бе ше де ка122 „тре ба да се на вик не 
мал цинс тво то во по чи ту ва ње на вол ја та на мно зинс тво-
то на ло кал но ни во“, ука жу вај ќи при ме ри од ми на ти те 
си сте ми „ка ко Ал бан ци те мо ра ле да по чи ту ва ат од лу ки 
кои би ле но се ни без нив на кон сул та ци ја“.
Со ова бе ше јас но за но ви от со став на Учи лиш ни от од-
бор де ка ќе се тро ши за луд но вре ме во убе ду ва ње, раз у-
бе ду ва ње и ука жу ва ње на пре кр шу ва ња та на за кон ски-
те ре гу ла ти ви.
Учи лиш ни от од бор по ба ра да се разг ле да на чи нот и по-
стап ка та по кој се по ви кал прет ход ни от со став на Учи-
лиш ни от од бор за про ме на та на име то, при што се сог-
ле даа ни за про пу сти, а за кој ди ре ктор ка та не зна е ше да 
од го во ри или да ва ше не ра зум ни од го во ри, кој со др жеа 
на вре ди де ка но ви от со став „ни што не знае и де ка тоа е 
за неа за вр ше на ра бо та“.
Учи лиш ни от од бор ин тен зив но ра бо те ше пред сè кон 
про ме на на Ста ту тот, а со цел да и се ука же на ди ре ктор-
ка та де ка над леж но ста да ја надг ле ду ва ра бо та та на ди-
ре кто рот и на став ни от ка дар е на Учи лиш ни от од бор.
Учи лиш ни от од бор на сво ја та сед ни ца одр жа на на 
19.06.2009 го ди на да де пред лог за но ва про ме на на име-
то на учи ли ште то, ука жу вај ќи на про пу сти те кој прет-
ход но ги на пра вил Учи лиш ни от од бор и ди ре ктор ка та 
на учи ли ште то ка ко ини ци ја то ри на прет ход на та про-
ме на кој до ве доа до не тр пе ние и по дел ба кај дел од на-
став ни от ка дар и кај ро ди те ли те.
На са ми те сед ни ци на Учи лиш ни от од бор, ди ре ктор ка-
та бе ше по ви ка на ка ко глав на од го вор на за на ста на ти те 
проб ле ми, за кои таа во ни е ден слу чај не се чув ству ва ше 
по ви ка на и од го вор на.
Отка ко се разг ле даа си те мож ни пред ло зи, раз го во ри со 
ро ди те ли и на став ни ци, Учи лиш ни от од бор до не се од-
лу ка за но ва про ме на на име то на учи ли ште то, спо ред 
член 14 од За ко нот за ос нов но то обра зо ва ние, во кој се 
вни ма ва ше да се за др жи пр ва та про ме на Ба шки ми и до-
да вај ќи но ви два на зи ва кој всуш ност пре ста ву ва ат пре-
вод на ма ке дон ски - Единс тво и на тур ски - Бир лик.
Но ва та про ме на на име то се до не се во со став на Учи-
лиш ни от од бор од 4 ет нич ки Ал бан ци, 4 ет нич ки Ма-
ке дон ци и 1 ет нич ки Ром. Од лу ка та бе ше до не се на со 5 
гла со ви ЗА и ни е ден глас про тив.
Оваа од лу ка бе ше до не се на во отсус тво на ди ре ктор ка-
та на учи ли ште то ко ја сме та ше де ка сед ни ца та на Учи-
лиш ни от од бор не е ва лид на, ја на пу шти сед ни ца та, а со 
неа ја на пу шти ја и оние двај ца чле но ви кои беа на по че-
то кот на сед ни ца та, а беа при пад ни ци на ал бан ска та ет-
нич ка за ед ни ца, дру ги те двај ца чле но ви на Учи лиш ни от 
од бор ет нич ки Ал бан ци не беа при сут ни на сед ни ца та.
Учи лиш ни от од бор, низ ра бо та, во свои сед ни ци ја разг-
ле да и дру га та ра бо та на ди ре ктор ка та, сог ле да ни за 
про пу сти ка ко прав ни, та ка фи нан си ски во ра бо та та на 
учи ли ште то и на сво ја ре дов на сед ни ца до не си од лу ка 
да му пред ло жи на гра до на чал ни кот про ме на на ди ре-
ктор ка та, што бе ше и при фа те но.
Со но ва та про ме на на име то, се преј де кон ад ми ни стра-
тив но сре ду ва ње на про ме на та на име то, пре ку ор га ни-
те на ло кал на та са мо у пра ва, Ми ни стерс тво то за обра-
зо ва ние до Цен трал ни от ре ги стар кој ја еви ден ти ра 
но ва та (тре та по ред) про ме на на Ос нов но то учи ли ште 
„Единс тво- Bashkimi-Birlik“– Го сти вар 

Де нес во ОУ „Единс тво–Bashkimi–Birlik“ - 
Го сти вар
По но ва та, тре та по ред про ме на на име то на ОУ „Единс-
тво-Bashkimi-Birlik“ - Го сти вар, на ста ва та не пре че но ја 
по се ту ва ат 1.548 уче ни ци раз лич ни по ет нич ка при пад-
ност и де нес се изу чу ва на ста ва на три ја зи ка - ма ке дон-
ски, ал бан ски и тур ски.

122 Разговор со авторот и други на една од редовните седници во 
2009 год.



129

Про дол жу ва ра бо та та на ова учи ли ште со нов ди ре ктор, 
со но ва про ме на на Учи лиш ни от од бор, спо ред Ста ту-
тот на учи ли ште то, во со став на 5 при пад ни ци на ал бан-
ска та ет нич ка за ед ни ца, 3 при пад ни ци на ма ке дон ска та 
ет нич ка за ед ни ца и 1 при пад ник на ром ска та ет нич ка 
за ед ни ца, се га си те со ме ѓу себ но раз би ра ње, об но ве на 
ко му ни ка ци ја на пер со на лот кои и по на та ка се раз лич-
ни по ет нич ка при пад ност.
Овој слу чај, овој на стан отка ко се рас вет ли, оста ну ва са-
мо да се за пам ти и да пос лу жи ка ко при мер кој не тре ба 
да го сле дат дру ги те, ка ко при мер кој оста ва цр на дам ка 
на учи ли ште то и по ши ро ко и лош при мер за про ме на 
без ди ја лог.
Де нес ова учи ли ште из да ва сви де телс тва за за вр ше но 
обра зо ва ние пот пи ша но од на став ни ци те и ди ре кто рот 
на учи ли ште то и овие сви де телс тва се со ра дост при ма-
ни од стра на на ро ди те ли те во смис ла на име то на учи-
ли ште то во кое учат нив ни те де ца.
Чув ство то за по бед ник го има ат си те, чув ство то на гу-
бит ник е изб ле де но, а за се то тоа оста ну ва да све до чат 
за пис ни ци те, од лу ки те кои ги но се ле ор га ни те на ОУ 
„Единс тво-Bashkimi-Birlik“ - Го сти вар.

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

По треб но ре ша ва ње на проб ле ми те низ ди-
ја лог
Од оваа сту ди ја на слу чај, мо же да се зак лу чи де ка се ко-
ја про ме на ко ја ги за се га лич ни те чув ства на раз лич ни-
те ет нич ки за ед ни ци, про ме на та ко ја ја до пи ра и ја за се-
га по ши ро ка та јав ност, не мо же и не тре ба да се на пра ви 
без ди ја лог и без да се слуш нат и разг ле да ат раз лич ни те 
пред лог-ре ше ни ја и тол ку ва ња. 
Про ме ни те на ими ња та на учи ли шта та во не у трал ни ка-
ко „Го сти вар“, не пре диз ви каа проб ле ми за раз ли ка од 
про ме на та во „Ба шки ми“ име со зна че ње са мо на еден 
ја зик.

Учи лиш ни те од бо ри клуч но ме сто за ди ја лог 
во учи ли шта та
Во не до ста ток на учес тво, за ста пе ност на раз лич ни ет-
нич ки за ед ни ци во ор га ни те на упра ву ва ње, се соз да ва 
не до ста ток на ин фор ма ции, кои по на та му мо жат да до-
ве дат до по греш но тол ку ва ње и не при фа ќа ње на до не-
се ни од лу ки од ор ган, во кој не се со од вет но за ста пе ни 
раз лич ни те ет нич ки за ед ни ци.
Важ но ста на се кој ор ган, ини ци ја ти ви те од се кој ор ган 
во слу ча јот и ор ган на ло кал но ни во, ор ган на ин сти ту-
ци ја та (Учи лиш ни от од бор) ја игра глав на та уло га кој 
мо же да ја вра ти до вер ба та и да ги по пра ва не дос лед-
но сти те, про пу сти те или гре шки те на дру ги по ви со ки 
ор га ни на ло кал но или на на ци о нал но ни во.

Обра зо ва ни е то не е вклу че но во де ло кру гот 
на КОМЗ и двој но то мно зинс тво
Во кон крет ни от слу чај, во про це сот на од лу чу ва ње не 
бил вклу чен нај важ ни от ор ган за не до раз би ра ња од ва-
ков вид – Ко ми си ја та за од но си ме ѓу за ед ни ци те, ко ја во-
оп што не рас пра ва ла за овој слу чај, а оп шти на та до не ла 
од лу ка без мис ле ње од Ко ми си ја та. Ова ја по тен ци ра 
важ но ста на при ме на та на по сто еч ки те ме ха низ ми, осо-
бе но тие вос по ста ве ни со Охрид ски от рам ко вен до го-
вор, за над ми ну ва ње на ме ѓу ет нич ки те не до раз би ра ња, 
осо бе но во об ла сти те на обра зо ва ни е то, ја зи кот и кул ту-
ра та на за ед ни ци те. 

Де мон стри ран ка па ци тет за кон стру ктив но 
ре ша ва ње на ло кал но ни во
Оваа сту ди ја на слу чај по ка жу ва ни за при ме ри, не са мо 
за про ме на та на име то на ед на др жав на уста но ва, ту ку 
по ка жу ва ни за по тре би од ме ѓу себ но раз би ра ње и то ле-
ран ци ја, по ка жу ва на чин на ре ше ние, кои се по на та ка 
оп што при фа те ни. Исто та ка, де мон стри ра ка па ци те ти 
на ло кал но ни во за по стиг ну ва ње ком про ми си и ре ше-
ни ја при фат ли ви за си те. 
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До на Ди мов-Мар ков ска
ИЛУСТРАЦИЈА НА ПРИМЕНАТА НА ОРД НА ЛОКАЛНО НИВО ВО 
ТЕТОВО И ВО ТЕАРЦЕ
Dona Dimov-Markovska, ilustrim i aplikimit të MKo në nivel lokal në Tetovë dhe Tearcë
Dona Dimov-Markovska, illustration of oFA implementation at Local Level in Tetovo and Tearce

РЕЗИМЕ 
Сту ди ја та на слу чај има за цел да по ста ви си сте мат ска ана ли за за по стиг ну ва ња та и вли ја ни е то на ОРД пре ку илу стра ци ја на 
при ме на та на оп штин ско ни во во Те то во и во Те ар це. Истра жу ва ње то е спро ве де но во мул ти ет нич ки оп шти ни од град ска и ру-
рал на сре ди ни во Р. Ма ке до ни ја. 
Ана лизaта е под го тве на е врз ос но ва на: ана ли за на со стој ба та од ас пект на прав на та и ин сти ту ци о нал на рам ка во Те то во и во 
Те ар це и ин терв ју со за сег на ти те стра ни во Те то во и во Те ар це
Прав ни те и ин сти ту ци о нал ни ре фор ми со Охрид ски от рам ко вен до го вор (ОРД) на ло кал но ни во се по ста ве ни. Ме ха низ ми те на 
ОРД ка ко пра вич на та за ста пе ност, двој но мно зинс тво и упо тре ба та на ја зи ци те на ет нич ки те за ед ни ци се при ме ну ва ат на ло-
кал но ни во. Ре зул та ти те по ка жу ва ат де ка вклу че но ста на ет нич ки те мал цинс тва во про це сот на до не су ва ње од лу ки и кре и ра ње 
по ли ти ки е ма ла. Ко ми си ја та за од но си ме ѓу за ед ни ци те (КОМЗ) е единс твен ме ха ни зам со кој мал цин ски те за ед ни ци мо жат да 
го изра зат сво е то мис ле ње и вли ја ние на ло кал но ни во.

SUMMARy
The goal of the case study is to make a systematic analysis of 
the achievements and influence of OFA via an illustration of its 
application at municipal level in Tetovo and Tearce. The research 
was conducted in multiethnic municipalities in urban and rural 
environments in the Republic of Macedonia.
The analysis was prepared based on: situation analysis from the 
aspect of legal and institutional framework in Tetovo and Tearce 
and interviews with stakeholders in Tetovo and Tearce.
The legal and institutional reforms of the Ohrid Framework 
Agreement (OFA) have been in place at local level. The OFA 
mechanisms such as equitable representation, double majority and 
usage of languages of the ethnic communities are implemented 
at local level. The results show that the involvement of the ethnic 
minorities in the decision making and policy creation processes is 
small. The Commission for Relations between the Communities 
(CRC) is the only mechanism for the minority communities to 
express their opinion and influence at local level.

PëRMBLEDhJE
Studim rasti ka për qëllim vendosjen e analizës sistematike për 
arritjet dhe ndikimin e MKO-së përmes ilustrimit të zbatimit në 
nivel komunal në Tetovë dhe Tearcë. Hulumtimi është realizuar në 
komuna shumetnike të mjedisit rural dhe urban në Republikën e 
Maqedonisë.
Analiza është përgatitur në bazë të : analizës së situatës nga aspekti 
i kornizës juridike dhe institucionale në Tetovë dhe në Tearcë dhe 
intervista me palët e prekura në Tetovë dhe Tearcë.
Reformat juridike dhe institucionale me Marrëveshjen Kornizë të 
Ohrit (MKO) në nivel lokal janë vendosur, Mekanizmat e MKO 
sikurse përfaqësimi i drejtë, shumica e dyfishtë dhe përdorimi i 
gjuhëve të bashkësive etnike zbatohen në nivel lokal. Rezultatet 
tregojnë se inkuadrimi i pakicave etnike në procesimin e miratimit 
të vendimeve dhe krijimin e politikave është i vogël. Komisioni për 
marrëdhënie midis bashkësive (KMB) është mekanizmi i vetëm 
me të cilin bashkësitë pakicë mund ta shprehin mendimin e tyre 
sikurse edhe ndikimin në nivel lokal.

ВОВЕД
По стиг ну ва ње то до го вор за пре кин на су ди ри те во Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја (РМ) и мир но ре ша ва ње на ме ѓу-
ет нич ки те проб ле ми, пре рас на во ин те гра ти вен про цес 
кој се реф ле кти ра врз по ли тич ки от си стем на др жа ва та. 
Во ус ло ви на кон цен тра ци ја та на мо ќта кај мно зинс тво-
то, по стиг ну ва ње це лос на и ефи кас на ед на квост прет-
ста ву ва пре диз вик, осо бе но ко га ста ну ва збор за мул ти-
ет нич ки те оп штес тва ка ко во РМ, ка де 35 % од гра ѓа ни те 
при па ѓа ат на мал цин ски те ет нич ки за ед ни ци. 
Охрид ски от рам ко вен до го вор (ОРД) го про мо ви ра 
мир ни от и хар мо ни чен раз вој на гра ѓан ско оп штес-
тво, исто вре ме но по чи ту вај ќи ги ет нич ки от иден ти тет 
и ин те ре си те на си те ма ке дон ски гра ѓа ни. На чи нот на 
кој во РМ се по ста ви ја устав ни те и за кон ски про ме ни 
во ос но ва се те ме лат на про ме на на од но сот ме ѓу мно-
зинс тво то и мал цинс тво то. Про ме ни те ини ци раа по го-
ле ма вклу че ност на не до ми нант ни те ет нич ки за ед ни ци, 
кој се зас но ва на кон цепт на ед на квост на си те гра ѓа ни. 
Оваа транс фор ма ци ја при до не се кон из град ба на гра-
ѓан ско мул ти кул тур но оп штес тво, пре ку ин те гра ти вен 
при стап и по чи ту ва ње на раз лич но ста. 
До го во рот ги по ста ви те ме ли те на ме ѓу ет нич ка та со ра-
бо тка и во ос но ва го пре у ре ди устав ни от и по ли тич ки-
от си стем на Р. Ма ке до ни ја. За шти та та од ма јо ри за ци ја 
на ло кал но ни во е зна ча ен фа ктор за над ми ну ва ње на 
ме ѓу ет нич ки те конф ли кти, одр жу ва ње ста бил ност, из-
град ба на ми рот и то ле ран ци ја во оп штес тво то. 
Поста ве ни хи по те зи:
- Прав на та и ин сти ту ци о нал на та рам ка за за шти та од 

ма јо ри за ци ја на ло кал но ни во при до не су ва кон зго-
ле му ва ње на до вер ба та кај мал цин ски те за ед ни ци во 

по ли тич ки от си стем;
-  Спро ве ду ва ње то по ли ти ки за за шти та од ма јо-

ри за ци ја на ло кал но ни во по зи тив но вли ја ат кон по-
до бру ва ње на ме ѓу ет нич ки от ди ја лог и со ра бо тка;

 - Вклу че но ста на мал цин ски те за ед ни ци во про-
це сот на до не су ва ње од лу ки на ло кал но ни во овоз-
мо жу ва по го ле ма нив на ин те гра ци ја та во оп штес-
тво то.

- Ме то до ло ги ја
- Истра жу ва ње то е спро ве де но во Те то во и во Те ар це, 

мул ти ет нич ки оп шти ни од град ска и ру рал на сре ди-
на во Р. Ма ке до ни ја. Под го тве но е врз ос но ва на: 

- ана ли за на со стој ба та од ас пект на прав на та и ин сти-
ту ци о нал на рам ка во оп шти ни те;

 ин терв ју со за сег на ти те стра ни во оп шти ни те.
- Прав на та и ин сти ту ци о нал на рам ка во Те то во и во 

Те ар це е ана ли зи ра на врз ос но ва на ста ту тот, де лов-
ни кот за ра бо та, про гра ми те, ка ко и од дру ги до ку-
мен ти и за пи си.

Ин терв ју то бе ше спро ве де но во ју ни 2011, со на ме рен 
при ме ро кот од 40 ис пи та ни ци прет став ни ци од: Со ве-
тот на оп шти на та, оп штин ска та ад ми ни стра ци ја, КОМЗ, 
пе ча тен и ТВ-ме ди ум, гра ѓан ски те ор га ни за ции (ГО) 
кои дејс тву ва ат на ло кал но ни во.
Во оп шти на Те то во се ин терв ју и раа вкуп но 25 ис пи та-
ни ци, од кои се дум со вет ни ци, трој ца чле но ви на КОМЗ, 
шест од ад ми ни стра ци ја та, че ти ри од ГО и пет од ме ди-
у ми.
Во оп шти на Те ар це ин терв ју и ра ни се вкуп но 15 ис пи та-
ни ци, од след ни ве про фи ли: че ти ри со вет ни ци, три чле-
но ви на КОМЗ, че ти ри од ад ми ни стра ци ја та, два од ГО 
и два од ме ди у ми.
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АНАЛИЗА ВО ТЕТОВО И ВО ТЕАРЦЕ
Да ли по ста ве ни те прав ни и ин сти ту ци о нал ни ре фор ми 
со ОРД, при до не соа кон по го ле ма вклу че ност на мал-
цин ски те за ед ни ци и за шти та од ма јо ри за ци ја на ло кал-
но ни во?
Ре фор ми те во деа кон по сте пе но се оп фат но имп ле мен-
ти ра ње на одред би те во ОРД со што: 
- се за јак на мож но ста за вклу чу ва ње на мал цинс тва та; 
- се за шти ти ја мал цин ски те пра ва; 
- Се ос но ваа ин сти ту ции пре ку кои во ид ни на тре ба 

да се ра ко во дат ме ѓу ет нич ки те од но си во Ма ке до ни-
ја.

Ед на од те мел ни те вред но сти на устав ни от по ре док на 
РМ е рам но прав на за ста пе ност на ли ца кои при па ѓа ат 
на си те за ед ни ци во јав ни те ор га ни на си те ни воа и во 
дру ги об ла сти на јав ни от жи вот. Уста вот на РМ им ја га-
ран ти ра за шти та та на ет нич ки от, кул тур ни от, ја зич ни от 
и вер ски от иден ти тет на си те за ед ни ци (член 48). 
Овие про ме ни во деа кон прав ни ре фор ми кои се вте ме-
ле ни со до не су ва ње ни за за ко ни.

Сту ди ја за oпшти на Те то во
Оп шти на Те то во спо ред Др жав ни от за вод за ста ти сти ка 
на РМ во пос лед ни от по пис од 2002 го ди на брои вкуп но 
86.580 жи те ли, до де ка ет нич ка та стру кту ра на на се ле ни-
е то е след на:
Та бе ла 1. Ет нич ка стру кту ра на на се ле ни е то во оп-
шти на Те то во

Ет нич ка стру кту ра Број на 
жи те ли %

Ал бан ци 60.886 70,32
Ма ке дон ци 20.053 23,16
Тур ци 1.882 2,17
Ро ми 2.357 2,72
Вла си 15 0,02
Ср би 604 0,70
Бош ња ци 156 0,18
Дру ги 627 0,73

Ста ну ва збор за мул ти ет нич ка сре ди на ко ја се ка ра кте-
ри зи ра со кул тур ни, ет нич ки ја зич ни и вер ски раз лич-
но сти по ме ѓу на се ле ни е то. Оп шти на та има 30 мес ни 
за ед ни ци. 

Ин сти ту ци о нал на рам ка 
Оп шти на Те то во со усво ју ва ње на но ви от ста тут на 
9.6.2006 го ди на, го уск ла ди сво јот нај ви сок пра вен акт 
со ни за та за кон ски одред би на на ци о нал но ни во. Со ве-
тот на оп шти на та е прет став нич ки ор ган на гра ѓа ни те, 
кој го со чи ну ва 31 прет став ник со ман дат од че ти ри го-
ди ни. По ло кал ни те из бо ри во 2009 го ди на, се кон сти ту-
и ра по сто еч ки от со став во Со ве тот на оп шти на Те то во, 
со след на ва ет нич ка та стру кту ра: 22 Ал бан ци (70,97 %) и 
де вет Ма ке дон ци (29,03 %). 
Про цен ту ал на та за ста пе ност на до ми нант на та ет нич ка 
за ед ни ца во оп шти на та се реф ле кти ра ла и врз нив ни-
от од нос во прет став нич ко то те ло, но по стои раз ли ка во 
од нос на по ма ли те ет нич ки за ед ни ци. По да то кот го во-
ри де ка во прет став нич ко то те ло при оп шти на та, по ма-
ли те ет нич ки за ед ни ци кои се за ста пе ни на оваа те ри-
то ри ја не ма ат свој прет став ник во Со ве тот на оп шти на 
Те то во.
Об ли ци те на не по сред но учес тво на гра ѓа ни те во од-
лу чу ва ње то во оп шти на та ка ко гра ѓан ски ини ци ја ти ва, 
со бир на гра ѓа ни, ре фе рен дум, јав ни три би ни, ан ке ти и 
пред ло зи се утвр де ни со Ста ту тот на оп шти на та. Спо-
ред по да то ци те до би е ни од стра на на оп шти на та овој 
вид на не по сред но учес тво на гра ѓа ни те во про це сот на 
од лу чу ва ње во оп шти на та мно гу ре тко се при ме ну ва.

Прин ци пот на про пор ци о нал на или пра вед на за ста пе-
ност на мал цин ски те за ед ни ци оз на чу ва и це лос но по-
чи ту ва ње на прин ци пот на не ди скри ми на ци ја и рам-
но пра вен трет ман на си те ли ца пред за ко нот. Ста ту тот 
на оп шти на та го ре гу ли ра де лот при вра бо ту ва ње то во 
оп штин ска та ад ми ни стра ци ја и во јав ни служ би кои ги 
ос но ва ла оп шти на та. Во таа на со ка оп шти на та „ќе во ди 
сме тка за со од вет на и пра вич на за ста пе ност на гра ѓа ни-
те кои при па ѓа ат на си те за ед ни ци за ста пе ни во оп шти-
на та на си те ни воа, ка ко и по чи ту ва ње на кри те ри у ми те 
на струч ност и ком пе тент ност“ (член 61 (1)). 
Спо ред по да то ци те до би е ни од стра на на Од де ле ни е то 
за чо ве ко ви ре сур си при оп шти на Те то во, вкуп ни от број 
вра бо те ни е 184 ли ца. Од ас пект на про пор ци о нал на та 
за ста пе ност во ад ми ни стра ци ја та на оп шти на та, се во-
ди еви ден ци ја спо ред ет нич ка та стру кту ра: 124 Ал бан ци 
(67,40 %), 56 Ма ке дон ци (30,43 %); три Ро ми (1,63 %), еден 
Рус (0,54 %). Во пер и о дот по ре фор ми те по ста ве ни со 
ОРД, се по чи ту ва прин ци пот за пра вед на за ста пе ност 
при вра бо ту ва ње то во оп штин ска та ад ми ни стра ци ја. 
Вкуп ни от број вра бо те ни во ад ми ни стра ци ја та е зго ле-
мен и да ва ин ди ции де ка би мо же ло да се одра зи врз 
ефи кас но ста и ква ли те тот при ра бо та та. За ста пе но ста 
на ет нич ки те мал цинс тва не е сраз мер на за по ма ли те 
ет нич ки за ед ни ци (Тур ци, Ро ми, Бош ња ци, Вла си и др.), 
а спо ред рас пре дел ба та на ра ко вод ни те по зи ции во оп-
шти на та мо же да се кон ста ти ра де ка им при па ѓа на мно-
зин ска та за ед ни ца, од нос но 15 Ал бан ци (93,75 %), до де ка 
еден Ма ке до нец (6,35 %).
Прин ци пот на „двој но мно зинс тво“ т.н. Ба дин те ро во 
мно зинс тво е утвр ден со Ста ту тот на оп шти на Те то во 
ка де „про пи си те кои се од не су ва ат на кул ту ра та, упо-
тре ба та на ја зи ци те и пис ма та на кои збо ру ва ат по мал-
ку од 20 % од гра ѓа ни те во оп шти на та, утвр ду ва ње то и 
упо тре ба та на гр бот и зна ме то на оп шти на та, се усво-
ју ва ат со мно зинс тво гла со ви од при сут ни те чле но ви 
на Све тот, при што мо ра да има мно зинс тво гла со ви од 
при сут ни те чле но ви на Со ве тот кои при па ѓа ат на за ед-
ни ци те кои не се мно зинс тво на се ле ние во оп шти на та“ 
(член 23 (3)). 
Иско ри сту ва ње то на двој но то мно зинс тво е сил на ала-
тка за мал цин ски те за ед ни ци, би деј ќи во одре де ни си-
ту а ции мо же да ги за ко чи ре фор ми те и по ли ти ки те кои 
ги спро ве ду ва оп шти на та. Во таа на со ка оп шти на Те то-
во мо же да се по со чи ка ко по зи ти вен при мер, би деј ќи со 
од лу ка на Со вет на оп шти на та до не се на на 24.4.2007 г., 
про ме не ти се ими ња та на ули ци те, пло шта дот и јав ни те 
об је кти. Спо ред до би е ни те по да то ци од за пис ни ци те на 
сед ни ца та по тре ба та за про ме на на ули ци те, пло шта дот 
и дру ги те јав ни об је кти би ла по твр де на и при фа те на 
со кон сен зус, она што пот тик на ло вни ма ние и кон стру-
ктив ни ди ску сии на сед ни ци те би ле из бо рот на ими ња, 
нив но то исто ри ско и кул тур но зна че ње за ет нич ки те за-
ед ни ци. Ова по ка жу ва де ка овој вид на про ме ни кои се 
во до ме нот на ин те рес на ет нич ки те за ед ни ци би ле по-
треб ни на ло кал но ни во, што оста ва впе ча ток де ка ме ѓу-
ет нич ки ди ја лог и со ра бо тка се на ви со ко ни во. 
 Упо тре ба та на ја зи ци те е утвр де на со Ста тут „по драч-
је то на оп шти на Tето во служ бе ни ја зи ци се ма ке дон-
ски от и ал бан ски от ја зик“ (член 145 (1)). Исто та ка „ими-
ња та на на се ле ни те ме ста во оп шти на та, нат пи си те на 
јав ни те служ би и уста но ви, нат пи си те на кул тур ни те и 
обра зов ни те уста но ви“, ка ко и „ко рес по ден ци ја та за оп-
ште ње со гра ѓа ни те и дру ги те суб је кти се пи шу ва ат на 
ма ке дон ски и ал бан ски ја зик и на нив ни те пис ма“. Во 
на со ка на за шти та на пра ва та на упо тре ба на ја зи ци те 
на по ма ли те ет нич ки за ед ни ци, оп шти на Те то во со Ста-
ту тот пред ви ду ва „нат пи си те на кул тур ни те и обра зов-
ни те уста но ви кои единс тве но слу жат за раз ви ва ње и 
уна пре ду ва ње на кул тур ни те и обра зов ни те це ли на на-
ци о нал но сти те, по крај на ма ке дон ски и ал бан ски ја зик 
и нив ни те пис ма се пи шу ва ат и на ја зи кот и пис мо то на 
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со од вет на та на ци о нал ност“ (член 148 (1)). Сед ни ци те на 
со вет се во дат со си мул тан пре вод, до де ка си те пи ша ни 
до ку мен ти се пре ве ду ва ат на два та ја зи ка. 
Ин фор ми ра ње то на гра ѓа ни те и сло бо ден при стап до 
ин фор ма ци и те од ја вен ка ра ктер во не кол ку чле на од 
Ста ту тот на оп шти на та е про пи ша на по стап ка та за ос-
тва ру ва ње на пра во то на сло бо ден при стап до ин фор-
ма ци и те. Еден од на чи ни те за ин фор ми ра ње на гра ѓа-
ни те кој оп шти на та го при ме ну ва е ин тер нет-стра ни ца-
та ко ја е до стап на на три ја зи ка (ма ке дон ски, ал бан ски 
и анг ли ски). Овој со вре мен на чин на из ве сту ва ње овоз-
мо жу ва гра ѓа ни те да ги до би јат ос нов ни ин фор ма ции 
за слу чу ва ња та на ло кал но ни во. Од ана ли за та се во о чи 
де ка на ин тер нет-пор та лот на оп шти на та по да то кот за 
ет нич ка та стру кту ра на на се ле ни е то, не ко рес пон ди ра 
со офи ци јал ни те ста ти стич ки по да то ци. 
Во Оп шти на Те то во ет нич ки те мал цинс тва се за ста пе ни 
со по ве ќе од 20 %, со што спо ред За ко нот за ло кал на та 
са мо у пра ва оп шти на та се об вр зу ва да фор ми ра по себ но 
те ло КОМЗ, кое ќе ги за ста пу ва пра ва та и ин те ре си те на 
ет нич ки те за ед ни ци. 
На чи нот и бро јот на чле но ви те на КОМЗ е ре гу ли ра но 
спо ред Ста ту тот на оп шти на та, од нос но „ко ми си ја ја со-
чи ну ва ат по дед на ков број прет став ни ци од се ко ја за ед-
ни ца за ста пе на во оп шти на Те то во“ и „не мо жат да се 
из би ра ат од ре дот на чле но ви те на Со ве тот“ (член 40). 
Чле но ви те на КОМЗ се из би ра ат врз ос но ва на прет ход-
но до би е ни те пред ло зи на по ли тич ки те пар тии за ста пе-
ни во Со ве тот. Со Ста ту тот на оп шти на та не е утвр ден 
ман да тот на чле но ви те на КОМЗ.
КОМЗ во оп шти на Те то во е фор ми ра на по до не су ва-
ње то на но ви от ста тут на оп шти на та. Но ви от со став на 
КОМЗ функ ци о ни ра од 25.9.2009 го ди на, брои вкуп но 
пет чле но ви/ прет став ни ци на: тур ска та, ром ска та, срп-
ска та, ал бан ска та и ма ке дон ска та ет нич ка за ед ни ца. 
Пре тсе да те лот на ко ми си ја та е од тур ска, а пот пре тсе-
да те лот од ма ке дон ска ет нич ка при пад ност.
Сед ни ци те на КОМЗ ги за се да ва пре тсе да те лот, а во не-
го во отсус тво пот пре тсе да те лот на ко ми си ја та. Ко ми си-
ја та за се да ва ед наш ме сеч но и/ или по по тре ба, ка де ги 
разг ле ду ва пра ша ња та кои се од не су ва ат на од но си те 
ме ѓу за ед ни ци те за ста пе ни во оп шти на та и да ва мис ле-
ња и пред ло зи за на чи ни те на нив но то ре ша ва ње. Со ве-
тот на оп шти на та е дол жен да ги „разг ле да мис ле ња та и 
пред ло зи те на КОМЗ и да од лу чи во вр ска со нив“ (член 
42 (2)). 
Оп шти на та ја под др жу ва ра бо та КОМЗ со про сто ри ја - 
кан це ла ри ја за ра бо та и тех нич ки ма те ри јал, а ра бо та та 
на чле но ви те е врз во лон тер ска ос но ва.
КОМЗ при оп шти на Те то во се вклу чи ла во пи лот-про-
гра ма та на Мо дел за ефи кас на ко му ни ка ци ја и ка ко ре-
зул тат од таа актив ност е вос по ста ве на ра бо та на т.н. 
отво ре ни де но ви. Оваа актив ност на КОМЗ за поч ну ва 
да ја про ме ну ва од ја ну а ри 2011 го ди на и по зи тив но е 
при фа те на од стра на на гра ѓа ни те. На овој на чин ко ми-
си ја та има мож ност ди рект но да се за поз нае со по тре-
би те и проб ле ми те на гра ѓа ни те, а исто та ка и гра ѓа ни-
те ја има ат мож но ста да се ин фор ми ра ат со ра бо та та и 
актив но сти те на КОМЗ. Со не по сред но вклу чу ва ње на 
гра ѓа ни те про из не се ни се и не кол ку гра ѓан ски ини ци-
ја ти ви ка ко пре по ра ки и пред ло зи би ле до ста ве ни до 
Со ве тот на оп шти на Те то во. 
Оп шти на та Те то во сво и те актив но сти ги спро ве ду ва врз 
ос но ва на го диш ни те про гра ми од раз лич ни об ла сти. 
Во од нос на за шти та та од ма јо ри за ци ја ана ли зи ра ни се 
про гра ми те за 2010/2011 го ди на во об ла ста на: мла ди те 
и ГО, кул ту ра та, со ци јал на та за шти та и обра зо ва ни е то. 
Про гра ми те има ат ши рок ди јапaзон на пред ви де ни 
актив но сти, за ста пе но ста на ет нич ки те за ед ни ци и 
нив ни актив но сти во до ме нот на ана ли зи ра ни те про-
гра ми е сраз мер на со обе мот на оп фа те ни актив но сти. 
Она што се за бе ле жу ва е про цен тот на ре а ли за ци ја на 

актив но сти те во овие го диш ни про гра ми, би деј ќи дел 
од нив не се ре а ли зи ра ат по ра ди не до ста то кот фи нан-
си ски средс тва од стра на на оп шти на та. На овој на чин 
се оста ва про стор за ма ни пу ла ци ја би деј ќи за одре де ни 
актив но сти се изд во ју ва ат средс тва, а за дру ги по стои 
не до стиг на фи нан сии. 

Осврт на за шти та та од ма јо ри за ци ја низ 
приз ма та на ин терв ју и ра ни те стра ни 
Ин терв ју а та спро ве де ни со чле но ви те на Со ве тот на 
Оп шти на Те то во, КОМЗ и прет став ни ци те од оп штин-
ска та ад ми ни стра ци ја ука жу ва ат де ка на дел од пра ша-
ња та во од нос на ин сти ту ци о нал на та рам ка за за шти та 
од ма јо ри за ци ја се сов па ѓа ат, но се пак по сто јат и одре-
де ни раз ли ки. 
Ре фор ми на ло кал но ни во со ОРД по зи тив но се оце не ти 
од стра на на со вет ни ци те или пак спо ред со вет ни кот М. 
Ли во ре ка по стои ви со ко ни во на имп ле мен та ци ја (ин-
терв ју, 23.6.2011). Мис ле ња та на со вет ни ци те се раз ли ку-
ва ат во сте пе нот на ре а ли за ци ја ре фор ми те кои по ле ка, 
но си гур но се имп ле мен ти ра ат и де ка по стои по тре ба 
да се ра бо ти во на со ка на ис пол ну ва ње то на за лож би те 
со ОРД (ин терв јуа, 2011 г.)123. 
Во те кот на спро ве ду ва ње то на ОРД проб ле ми кои со-
вет ни ци те нај че сто ги на ве ду ва ат се отсус тво то на со ра-
бо тка ме ѓу цен трал на та и ло кал на та власт и фи нан си и-
те (ин терв јуа, 2011 г.)124. 
Од ас пект на за шти та од ма јо ри за ци ја на ло кал но ни во, 
на ве де на е при ме на та на пра вич на та за ста пе ност, за ко-
ја се во ди пер ма нент на еви ден ци ја во оп шти на та. Ка ко 
за бе ле шка од со вет ни кот А. Сим ја нов ски, бе ше истак-
на то е де ка при вра бо ту ва ње то се при ма ат ли ца са мо 
од мно зин ска та ет нич ка за ед ни ца, за да се по стиг не ба-
ланс во стру кту ри те. Ме ѓу тоа пра вед на та за ста пе ност 
е про цес кој по сте пе но тре ба да се по стиг не (ин терв ју, 
9.6.2011 г.). 
Ко ри сте ње то на Ба дин те ро во то мно зинс тво е прин цип 
кој при до не су ва ње то од лу ки во Со ве тот на оп шти на-
та се пра кти ку ва, Е. Мур те зи сме та де ка во до се гаш ни те 
два ман да ти ка ко со вет ник овој прин цип ре дов но, ко га 
е по треб но се при ме ну ва (ин терв ју, 2011 г.). Во одре де-
ни си ту а ции со вет ни ци те се со о чу ва ат со проб лем за 
иско ри сту ва ње на таа мож ност, а ка ко при мер А. Сим-
ја нов ски по со чи де ка ко ми си и те мо же да ди ску ти ра ат 
по пра ша ња во од нос на кул ту ра та, кој е оп ши рен по им, 
се по ста ву ва пра ша ња кај со вет ни ци те во кои си ту а ции 
мо жат да го иско ри стат т.н. Ба дин те ро во мно зинс тво 
(ин терв ју, 9.6.2011 г). 
КОМЗ со се гаш ни от со став е актив на и да ва свој при до-
нес со су ге стии и ко мен та ри по пра ша ња кои се во до-
ме нот на ин те рес на си те ет нич ки за ед ни ци во оп шти-
на та. Ин терв ју и ра ни те чле но ви на КОМЗ истак наа де ка 
нај го лем ин те рес за рас пра ви на нив ни те сед ни ца на 
Ко ми си ја та се ди ску си и те од сфе ра та на обра зо ва ни е то, 
кул ту ра та, ја зи кот и до не су ва ње на бу џе тот на оп шти на 
Те то во, или одре ду ва ње на раз ни кул тур ни ма ни фе ста-
ции од си те ет нич ки за ед ни ци (ин терв јуа, 2011 г.)125. Во 
до се гаш но то искус тво пот пре тсе да те лот на КОМЗ, Б. 
Мир чев ски истак на де ка си те зак лу чо ци и пре по ра ки 
од КОМЗ би ле при фа те ни од Со ве тот на оп шти на Те то-
во (ин терв ју, 9.6.2011 г.).
Со вет ни ци кои се ин терв ју и ра ни сме та ат де ка уло га та 
на КОМЗ е мно гу зна чај на и де ка таа е актив на со сво-
ја та ра бо та, до ста ву ва пред ло зи кои се разг ле ду ва ат на 
сед ни ца на Со ве тот (ин терв јуа, 2011). Ка ко по зи тив ни 
при ме ри е по со чен пред лог на КОМЗ се актив но сти те 
со Де ка да та на Ро ми те кој бил под др жа ни од стра на на 
123 Во периодот 9-24.6.2011 се направени интервјуа со седум советни-
ци на општина Тетово
124 Ибид. 
125 Во периодот 9 -15.6.2011 се направени интервјуа со тројца члено-
ви на КОМЗ 
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Со ве тот. Спо ред со вет ни ци те, се оче ку ва КОМЗ да ги 
приб ли жат раз лич ни те ет нич ки за ед ни ци со цел да ги 
раз ви ва и по до бру ва од но си те ме ѓу нив.
Во на со ка на це ло куп ни те ре фор ми бе ше спо ме на то де-
ка со са ми от ОРД пред ви де ни те ин стру мен ти те за за-
шти та од ма јо ри за ци ја се по ве ќе на до бра вол ја, a пра-
ктич но не мо же по ма ла та ет нич ка за ед ни ца да вли јае 
врз по го ле ма та. КОМЗ мо же да ди ску ти ра по пра ша ња 
во од нос на кул ту ра та зна чај но за ет нич ки те за ед ни ци, 
ме ѓу тоа Со ве тот спо ред А. Сим ја нов ски мо же да се ог-
лу ши и да не се про из не се по одре де но пра ша ња (ин-
терв ју, 9.6.2010). 
Акту ел на те ма спо ред А. Сим ја нов ски во мо мен тов се 
би сти те од НОБ, по ре кон струк ци ја на пло шта дот не се 
вра те ни на зад, ни ту пак се дис ло ци ра ни. Сè уште со ге-
не рал ни от ур ба ни стич ки план не се знае ка де ќе би дат 
по ста ве ни, со тоа што се по ја ви ле ба ра ња за дру ги би-
сти. Спро ве ду ва ње то на по ли ти ки за за шти та од ма јо-
ри за ци ја нај че сто се на до бра вол ја или со уце на, ко ја се 
ко ри сти за по ли тич ко па за ре ње (ин терв ју, 9.6.2010). 
Со ра бо тка та и од но си те по ме ѓу за сег на ти те стра ни ка-
ко со вет ни ци те, чле но ви на КОМЗ и ад ми ни стра ци ја та 
е мно гу ви со ко оце не та од стра на на си те ин терв ју и ра-
ни ли ца. Ква ли те тот и ин тен зи те тот за со ра бо тка та по-
ка жу ва де ка по стои раз би ра ње и ме ѓу себ на под др шка 
во те кот на ра бо та та, а ме ѓу ет нич ки от ди ја лог и со ра бо-
тка е не пре че но се од ви ва (ин терв јуа, 2011).
Актив но сти те на оп шти на та за уна пре ду ва ње на ме ѓу-
ет нич ки от ди ја лог и по го ле ма ин те гра ци ја на ет нич-
ки те мал цинс тва та во за ед ни ца та, се ре а ли зи ра пре ку 
спро ве ду ва ње на про гра ми те ка де пред ви де ни се раз ни 
кул тур ни ма ни фе ста ции, обра зов ни и спорт ски актив-
но сти. „Те то во град на ми рот“ е сло га нот со кој е прог ла-
се на оп шти на та од стра на на ГО. 
Од ас пект на актив но сти те со про гра ми те на оп шти на-
та се истак на де ка ре а ли за ци ја та на средс тва та за про-
гра ми те кои ве ќе се усво е ни од стра на на оп шти на та, 
те шко се имп ле мен ти ра ат, а во ме ѓу вре ме се одо бру ва ат 
но ви про е кти со тоа што пра ктич но се од ло жу ва ре а ли-
за ци ја та на ве ќе утвр де на та про гра ма. 
Истра жу ва ње то се освр на и на мис ле ња та на ГО, за нив-
на та уло га во од нос на за шти та та од ма јо ри за ци ја на ло-
кал но ни во. Се има впе ча ток де ка ГО не се вклу че ни во 
про це си те на кре и ра ње по ли ти ки од стра на на оп шти-
на та и ско ро ни ко гаш не се кон сул ти ра ат. ГО до би ва ат 
ма ла под др шка од стра на на ло кал на та са мо у пра ва, а и 
ко га та ква та под др шка ќе би де до би е на нај че сто е са мо 
дек ла ра тив на (ин терв јуа, 2011)126. По сто јат не кол ку слу-
чаи ко га ини ци ја ти ви ко и што по тек на ле ГО би ле под-
др жа ни од стра на на ло кал ни те вла сти и исти те до би ле 
об лик на ло кал ни по ли ти ки (нај че сто ак ци ски пла но ви 
и стра те гии). Ини ци ја ти ва од стра на на ГО за из го тву-
ва ње на стра те ги ја за со ра бо тка со гра ѓан ски от се ктор е 
пред ви де на со про гра ма та на оп шти на та за 2011 го ди на.
Во оп шти на Те то во се во ди ре ги стар на ГО, про це на та е 
де ка на оваа те ри то ри ја дејс тву ва ат око лу 160 фон да ции 
и ГО. Оваа број ка ва ри ра, би деј ќи се ре ги стри ра ат но ви 
ор га ни за ции, а дел од нив ве ќе по дол го вре ме не ма ат 
актив но сти. 
ГО се фи нан си ра ат по пра ви ла та за фи нан си ра ње на ГО, 
спо ред при ја ви те по об ја ве ни от кон курс. Да ли одре де на 
ГО ќе би де под др жа на за ви си од при ја ве на та про гра ма 
и из ве шта јот за прет ход на та го ди на. Кри те ри у ми те за 
до де лу ва ње на средс тва та не се јас но опре де ле ни. На-
чи нот на фи нан си ра ње на ГО се утвр ду ва со од лу ка ко ја 
ја до не су ва Со ве тот при оп шти на та. Во од нос на фи нан-
си ска та под др шка ко ја ГО ја до би ва ат од стра на на оп-
шти на Те то во, за 2011 г. вкуп ни от бу џет на оп шти на та 
кој из не су ва 1.669.852.652 МКД, во де лот на би лан сот на 
рас хо ди на ни во на ста вки во 463 – транс фе ри на нев ла-
126 Во периодот 9 -24.6.2011 се направени интервјуа со четири прет-
ставници на ГО

ди ни ор га ни за ции во бу џе тот за 2011 г. пред ви де ни се 
8.380.000 МКД, што е за 952.000 МКД по ве ќе од 2010 го-
ди на за оваа ста вка. Спо ред овие про це ни оп шти на та од 
сво јот вку пен бу џет изд во ју ва 0,5 % за под др шка за ГО.
Ло кал ни те ме ди у ми ги по кри ва ат нај го ле ми от дел од 
актив но сти те на ГО и за исти те на ста ни и актив но сти се 
об ја ву ва ат пре ку нив ни те ин фор ма тив ни про гра ми. Со-
ра бо тка по ме ѓу ГО и ме ди у ми те по стои, осо бе но ко га се 
ра бо ти за актив но сти на ло кал но ни во. Ка ко при мер на 
до бра со ра бо тка е ра бо тил ни ца та по све те на на за јак ну-
ва ње на ка па ци те ти те и со ра бо тка та по ме ѓу чле но ви те 
на КОМЗ, ме ди у ми те и нев ла ди ни те ор га ни за ции. Нај-
го ле ми те проб ле ми се ја ву ва ат во де лот на транс па рент-
но ста и от чет но ста во ра бо та та на оп шти на та кои мо же 
да се уви дат во на чи нот на кој се при ме ну ва За ко нот за 
сло бо ден при стап до ин фор ма ции од ја вен ка ра ктер. 
Име но оп шти на та спо ред ин терв ју и ра ни те но ви на ри 
мно гу че сто, ако не и се ко гаш, се оби ду ва да из бег не 
спо де лу ва ње ин фор ма ции ко и што спо ред за ко нот се од 
ја вен ка ра ктер (ин терв јуа, 2011)127. КОМЗ ја це ни со ра-
бо тка та по зи тив но, имај ќи го пред вид фа ктот де ка си те 
сред би со гра ѓа ни пре ку отво ре ни те де но ви ме ди ум ски 
се по кри е ни. 

Сту ди ја за оп шти на Те ар це
Оп шти на Те ар це е ру рал на оп шти на ко ја спо ред Др жав-
ни от за вод за ста ти сти ка на РМ во пос лед ни от по пис од 
2002 го ди на брои вкуп но 22.454 жи те ли, со след на ва ет-
нич ка та стру кту ра:
Та бе ла 2. Ет нич ка стру кту ра на на се ле ни е то во оп-
шти на Те ар це

Ет нич ка стру кту ра Број на 
жи те ли %

Ал бан ци 18.950 84,39
Ма ке дон ци 2.739 12,19
Тур ци 516 2,30
Ро ми 67 0,29
Вла си 14 0,06
Ср би 1 0,004
Бош ња ци 167 0,74
Дру ги 18.950 84,39

Ин сти ту ци о нал на рам ка 
Со ин сти ту ци о нал ни те ре фор ми во Оп шти на Те ар це на 
28.05.2007 се усвои Ста ту тот на оп шти на та, кој е усог ла-
сен со за кон ски одред би на на ци о нал но ни во. Со ве тот 
на оп шти на та е прет став нич ки ор ган на гра ѓа ни те, кој 
го со чи ну ва 19 прет став ни ци со ман дат од че ти ри го ди-
ни. По ло кал ни те из бо ри во 2009 го ди на се кон сти ту и-
ра по сто еч ки от со став во Со ве тот на оп шти на Те ар це, 
со след на ва ет нич ка та стру кту ра: 16 Ал бан ци (84,21 %) и 
трој ца Ма ке дон ци (15,78 %). 
За ста пе ност на до ми нант на та ет нич ка за ед ни ца во оп-
шти на та се реф ле кти ра ла и врз нив ни от од нос во Со-
ве тот, а по ма ли те ет нич ки за ед ни ци не се вклу че ни во 
прет став нич ко то те ло на оп шти на та.
Со Ста ту тот на оп шти на та не се ре гу ли ра ни об ли ци те 
на не по сред но учес тво на гра ѓа ни те во од лу чу ва ње то во 
оп шти на та ка ко гра ѓан ски ини ци ја ти ва, со бир на гра ѓа-
ни и ре фе рен дум, ту ку са мо мож но ста за ор га ни зи ра ње 
на јав ни три би ни, ан ке ти и пред ло зи од гра ѓа ни те.
Прин ци пот на про пор ци о нал на или пра вед на за ста пе-
ност на мал цин ски те за ед ни ци на ло кал но ни во се по-
чи ту ва. Со Ста ту тот е пред ви ден на чи нот при вра бо ту-
ва ње то во оп штин ска та ад ми ни стра ци ја и во јав ни те 
служ би кои ги ос но ва ла оп шти на та ќе во ди сме тка за 

127 Во периодот 9 -24.6.2011 се направени интервјуа со пет новинари 
од ТВ-медиуми
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со од вет на и пра вич на за ста пе ност на за ед ни ци те оп фа-
те ни во оп шти на та на си те ни воа, ка ко и по чи ту ва ње на 
кри те ри у ми те на струч ност и ком пе тент ност (член 41 
(4)). Од ас пект на про пор ци о нал на та за ста пе ност во ад-
ми ни стра ци ја та на оп шти на Те ар це, спо ред до би е ни те 
по да то ци вкуп ни от број на вра бо те ни е 28 и се во ди еви-
ден ци ја спо ред ет нич ка та стру кту ра: 24 Ал бан ци (85,72 
%), двај ца Ма ке дон ци (7,14 %); еден Ром (3,57 %), еден Тур-
чин (3,57 %). 
Прин ци пот на „двој но мно зинс тво“ т.н. Ба дин те ро во 
мно зинс тво за за шти та од ма јо ри за ци ја утвр ден е со 
Ста ту тот на оп шти на Те ар це ка де „про пи си те кои се 
од не су ва ат на кул ту ра та, упо тре ба та на ја зи ци те и пис-
ма та на кои збо ру ва ат по мал ку од 20 % од гра ѓа ни те во 
оп шти на та, утвр ду ва ње то и упо тре ба та на гр бот и зна-
ме то на оп шти на та, се усво ју ва ат со мно зинс тво гла со ви 
од при сут ни те чле но ви на Све тот, при што мо ра да има 
мно зинс тво гла со ви од при сут ни те чле но ви на Со ве тот 
кои при па ѓа ат на за ед ни ци те кои не се мно зинс тво на-
се ле ние во оп шти на та“ (член 26(3)). Спо ред до би е ни те 
ин фор ма ции во до се гаш на та ра бо та на Со ве тот, си те 
до не се ни од лу ки од стра на на Со ве тот се изг ла са ни со 
кон сен зус.
Упо тре ба та на ја зи ци те е пре ци зи ра но со Ста ту тот ка-
де на „по драч је то на оп шти на Tеар це служ бе ни ја зи ци 
се ма ке дон ски от и не го во то ки рил ско то пис мо и ал-
бан ски от и не го во то пис мо“ (член 124). Исто та ка „ими-
ња та на на се ле ни те ме ста во оп шти на та, нат пи си те на 
јав ни те служ би и уста но ви, нат пи си те на кул тур ни те 
и обра зов ни те уста но ви“, ка ко и „ко рес по ден ци ја та за 
оп ште ње со гра ѓа ни те и дру ги те суб је кти се пи шу ва ат 
на ма ке дон ски и ал бан ски ја зик и на нив ни те пис ма“. 
Сед ни ци те на Со ве тот се во дат со во дат би лин гвал но, а 
си те пи ша ни до ку мен ти се на два та ја зи ка. 
КОМЗ во оп шти на Те ар це за кон ски не е об вр за на да ја 
фор ми ра, би деј ќи за ста пе но ста на ет нич ки те за ед ни-
ци е по ма ла од 20 %. Оп шти на та во сво јот ста тут има 
пред ви де но фор ми ра ње и дејс тву ва ње на КОМЗ, ко ја 
ја со чи ну ва ат по еден прет став ник на за ед ни ци те кои 
се за ста пе ни во оп шти на та со ман дат од че ти ри го ди ни. 
Се ко ја за ед ни ца има по дед на кво пра во на прет став ник 
во КОМЗ и таа е со ста ве на од че ти ри чле на од ал бан ска, 
од ма ке дон ска, од ром ска и од тур ска ет нич ка при пад-
ност. Чле но ви те на ко ми си ја та не мо же да се из би ра ат 
од ре дот на чле но ви те на Со ве тот, ту ку се „из би ра ат врз 
ос но ва на до би е ни те пред ло зи на по ли тич ки те пар тии 
за ста пе ни во Со ве тот“ (член 66 (2)). КОМЗ се има кон-
сти ту и ра но во 2010 го ди на и во до се гаш но то по сто е ње 
има одр жа но пе тсед ни ци. Под го твен е пред лог-де лов-
ни кот за ра бо та на Ко ми си ја та, кој е под не сен на разг ле-
ду ва ње до Со ве тот. Со ог лед де ка Ко ми си ја та е на сво-
и те по че то ци од неј зи но то дејс тву ва ње, сè уште не ма ат 
до ста ве но пред лог до Со ве тот.
Ин фор ми ра ње то на гра ѓа ни те и сло бо ден при стап до 
ин фор ма ци и те од ја вен ка ра ктер во не кол ку чле на од 
Ста ту тот на оп шти на та е про пи ша на по стап ка та за ос-
тва ру ва ње на пра во то на сло бо ден при стап до ин фор-
ма ци и те. Гра ѓа ни те на оп шти на Те ар це мо жат да се ин-
фор ми ра ат и на ин тер нет-стра ни ца та ко ја е до стап на 
са мо на ал бан ски ја зик. 
Актив но сти во оп шти на та се ре а ли зи ра ат врз ос но ва 
на го диш ни те про гра ми од раз лич ни об ла сти. Во од нос 
на за шти та та од ма јо ри за ци ја ана ли зи ра ни се про гра-
ми те за 2010/2011 го ди на во об ла ста на: кул ту ра, спорт 
и мла ди, обра зо ва ние, со ци јал на та за шти та и под др шка 
на ГО. Ин те ре сен е по да то кот де ка иа ко се изд во ју ва ат 
ре ла тив но ма ли фи нан си ски средс тва, се пак се вни ма ва 
во рас пре дел ба та да би дат оп фа те ни и актив но сти кои 
се од ин те рес за по ма ли те ет нич ки за ед ни ци. 
Осврт на за шти та та од ма јо ри за ци ја низ приз ма та на 
ин терв ју и ра ни те стра ни
Од ас пект на за шти та од ма јо ри за ци ја на ло кал но ни во 

при ме на та на пра вед на за ста пе ност е зна чај на, оп шти-
на та иа ко има ре ла тив но мал број вра бо те ни, вни ма ва и 
го по чи ту ва овој прин цип. Ко ри сте ње то пак на Ба дин те-
ро во то мно зинс тво спо ред ин терв ју и ра ни те со вет ни ци 
се при ме ну ва (ин терв ју, 2011)128. Во нив но то до се гаш но 
искус тво од лу ки те од об ла ста на кул ту ра та во Со ве тот 
се до не се ни со кон сен зус. 
КОМЗ сè уште не ма по го ле ма актив ност, чле но ви те кои 
беа ин терв ју и ра ни сме та ат де ка ќе мо жат да да дат свој 
при до нес кон раз ре шу ва ње на проб ле ми те и по тре би те 
на си те ет нич ки за ед ни ци во оп шти на та. Со вет ни ци те 
пак сме та ат де ка фор ми ра ње то на ко ми си ја та е до бар 
че кор кон зго ле му ва ње на ме ѓу ет нич ка та со ра бо тка, 
имај ќи пред вид де ка уло га та на КОМЗ до пр ва ќе за јак-
не (ин терв ју, 2011)129.
Со ра бо тка та и од но си те по ме ѓу за сег на ти те стра ни ка-
ко со вет ни ци те, чле но ви на КОМЗ и ад ми ни стра ци ја та 
е ви со ко оце не та од стра на на си те ин терв ју и ра ни ли ца. 
Ме ѓу себ на та со ра бо тка та на оп шти на Те ар це и ГО e оце-
не та ка ко до бра. Оп шти на та има ре ги стри ра но вкуп но 
де вет ор га ни за ции, но са мо не кол ку од нив има ат актив-
но сти. Оп шти на Те ар це во сво јот бу џет има пред ви де но 
фи нан си ски средс тва на ме не ти за под др шка на ГО, од 
вкуп ни от бу џет на оп шти на та кој из не су ва 178.680.657 
МКД, за ГО се изд во ју ва ат вкуп но 300.000 МКД. Од нос-
но 0,16 % од вкуп ни от бу џет се изд во ју ва ат за актив но-
сти те на ГО. 
Истра жу ва ње то се освр на и на ста вот на ГО и нив на та 
уло га во од нос на ме ѓу ет нич ки от ди ја лог и со ра бо тка на 
ло кал но ни во, ка де ка ко по зи ти вен при мер се спро ве де-
ни те актив но сти со де ца и мла ди од раз лич ни ет нич ки 
за ед ни ци.
Оп шти на Те ар це ре дов но ги ин фор ми ра ме ди у ми те на 
ло кал но ни во за ра бо та та и актив но сти те кои ги имп-
ле мен ти ра, осо бе но за одр жу ва ње то на сед ни ци те на 
Со ве тот. Ме ди у ми се про мо то ри на уна пре ду ва ње то 
на ме ѓу ет нич ки те од но си и тие на ста ни те на ло кал но 
ни во ре дов но ги по кри ва ат, без раз ли ка за ко ја ет нич-
ка гру па се ра бо ти. Спо ред ин терв ју и ра ни те но ви на ри, 
ма ке дон ски те ло кал ни ме ди у ми обез бе ду ва ат ал бан ски 
обе леж ја и обрат но, исто то се слу чу ва и со ал бан ски те 
ме ди у ми. Ме ди у ми кои из ве сту ва ат на ло кал но ни во во 
сво ја та уре ду вач ка по ли ти ка при о ри тет се ре ла кси ра-
ње то на ме ѓу ет нич ки те и ме ѓу вер ски те од но си и на тој 
на чин ве ќе по ло жи ја по ве ќе ис пи ти, ду ри по ве ќе и од 
на ци о нал ни те ме ди у ми. Та кви от тренд на ин фор ми ра-
ње ќе про дол жи и понaта му (ин терв ју, 2011)130.

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

Зак лу чо ци
При ме на на ОРД на ло кал но ни во
Две те оп шти ни кои беа оп фа те ни во истра жу ва ње то во 
сво и те ста ту ти ги пред ви ду ва ат ме ха низ ми те на за шти-
та пред ви де ни со ОРД. Ос нов ни те прин ци пи ка ко пра-
вич на та за ста пе ност, двој но мно зинс тво и упо тре ба та 
на ја зи ци те на ет нич ки те за ед ни ци се при ме ну ва ат на 
ло кал но ни во. 
Со од вет на пра вич на за ста пе ност и упо тре ба на ја зи-
ци те
Пра вич на та за ста пе ност во Те то во и во Те ар це се за па-
зу ва. Оп шти ни те во дат со од вет на еви дан ци ја, но рас-
пре дел ба та на ра ко вод ни по зи ции е во ра це те на мно-
зин ска та за ед ни ца.
Упо тре ба та на ја зи ци те во две те оп шти ни е ви со ко при-
фа те на, упо тре ба та на два ја зи ка (ма ке дон ски от и ал-
бан ски от ја зик) се ко ри сти на си те ни воа во оп шти на та. 

128 Во период 14-22.6.2011 г. се направени интервјуа со четворица со-
ветници во општина Теарце
129 Ибид.
130 Во периодот 14-22.6.2011 г. интервјуирани се двајца новинари 
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За шти та од ма јо ри за ци ја и КОМЗ
По ма ли те ет нич ки за ед ни ци (Тур ци, Ро ми, Бош ња ци, 
Вла си и др.) не се за ста пе ни во прет став нич ки те те ла на 
две те оп шти на та.
Мал цин ско то ве то се при ме ну ва ка ко прин цип во две те 
оп шти ни, спо ред утвр де ни те пра ви ла. Ка ко по зи ти вен 
при мер се истак ну ва пре и ме ну ва ње то на ули ци те, пло-
шта дот и дру ги јав ни об је кти кои се усво е ни со кон сен-
зус во Со ве тот на оп шти на Те то во. Се пак мал цин ски те 
за ед ни ци сме та ат де ка по стои про стор ма ни пу ла ци ја, 
би деј ќи по и мот „кул ту ра“ е ши рок и пре диз ви ку ва ди ле-
ма ме ѓу со вет ни ци те во кои си ту а ции мо же да се иско-
ри сти тоа пра во.
Две те оп шти ни има ат фор ми ра но КОМЗ и по стои по-
зи ти вен став во од нос на по тре ба та за неј зи но функ ци-
о ни ра ње. КОМЗ во две те оп шти ни се раз ли ку ва ат по 
сте пе нот на раз вој, во Те ар це е на са ми от по че ток, до-
де ка во Те то во актив но дејс тву ва. Уло га та на ко ми си ја та 
се гле да во две на со ки: да да де под др шка за ре ша ва ње 
на по тре би те и проб ле ми те на ет нич ки те за ед ни ци, а од 
дру га стра на да би де гла вен про мо тор на ме ѓу ет нич ки-
от ди ја лог и со ра бо тка. 
Ме ѓу ин сти ту ци о нал на со ра бо тка е по зи тив на
Со ра бо тка та по ме ѓу си те со ве тот, ад ми ни стра ци ја та, 
чле но ви те на КОМЗ, ГО и ме ди у ми те е ви со ко оце не-
та од стра на на ин терв ју и ра ни те ис пи та ни ци, не за вис-
но од ет нич ка та при пад ност овој ди ја лог и со ра бо тка во 
две те оп шти ни е на за до во ли тел но ни во.
Ин фор ми ра ње то на гра ѓа ни те и сло бо ден при стап до 
ин фор ма ци и те е за до во ли тел но. Оп шти ни те ги ин фор-
ми ра ат гра ѓа ни те, но ка ко да не до сти га по го ле ма транс-
па рент ност од стра на на оп шти на та.
Под др шка та на ГО од стра на на оп шти на та по стои, но 
изо ста ну ва ре а ли за ци ја та по ра ди не до стиг на фи нан си-
ски средс тва. 
Ме ди у ми те има ат го ле мо вли ја ние, нив но то дејс тву ва-
ње е по зи тив но оце не то, но има про стор за по до бру ва-
ње.

Пре по ра ки
На та мош на за поз на ва ње со двој но то мно зинс тво и 
јак не ње на ка па ци те ти те
Пра во то на ве то на мал цин ски те за ед ни ци ре дов но да 
се при ме ну ва во ус ло ви про пи ша ни со за кон, но и да се 
зго ле ми ин фор ми ра но ста на со вет ни ци те ко га ова овој 
прин цип мо жат да го иско ри стат.
За јак ну ва ње то на ин ге рен ци и те на КОМЗ ќе при до не се 
кон по го ле ма вклу че ност на мал цин ски те за ед ни ци во 

про це сот на до не су ва ње од лу ки.
По треб но е за јак ну ва ње на тех нич ки те и фи нан си ски те 
ка па ци те ти те на КОМЗ, влу чу ва ње со по себ на ста вка во 
бу џе тот на оп шти на та. 
По го ле ма вклу че ност на гра ѓан ско то оп штес тво
По треб но е транс па рент но из ве сту ва ње на гра ѓа ни те за 
ра бо та та на оп шти на та и из го тву ва ње стра те ги ја за со-
ра бо тка на ГО и оп шти на та.
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Фо рум - Цен тар за стра те шки истра жу ва ња и до ку мен та ци ја
УЛОГАТА НА МЕ ЃУ ЕТ НИЧ КИ ОТ ДИЈАЛОГ ВО ПРОЦЕСОТ НА 
ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ОПШТИНА КУМАНОВО
Forum - qendra për hulumtime Strategjike dhe Dokumentim, Roli i dialogut ndërkombëtar në procesin e 
vendimmarrjes në Komunën e Kumanovës
Forum – Centre for Strategic Research and Documentation, The Role of the inter-ethnic Dialogue in the Decision 
Making Process in the Municipality of Kumanovo

РЕЗИМЕ 
Ме ѓу ет нич ки от ди ја лог во Оп шти на Ку ма но во е во го ле ма ме ра ре зул тат на за ед нич ки те на по ри на ли де ри те на ло кал ни те 
по ли тич ки и нев ла ди ни ор га ни за ции да се над ми нат ет нич ки те тен зии и конф ли кти кои по сто јат во оп штес тво то, ка ко и да се 
соз да ва по ре ла кси ра на кли ма за ре ша ва ње на ло кал ни те проб ле ми со про е кти кои се во функ ци ја на со жи во тот. А ко га ли де-
ри те на за ед ни ци те се по све те ни да ги раз ви ва ат ме ѓу ет нич ки те од но си, се оче ку ва и гра ѓа ни те да ги сле дат нив ни те при ме ри. 
При до би вки те од Охрид ски от рам ко вен до го вор за раз во јот на ло кал на та са мо у пра ва поч ну ва ат по кон крет но да се чув ству ва ат 
по 2005 го ди на, ко га се при ста пи по ре ши тел но со про це сот на де цен тра ли за ци ја. Овие при до би вки ги ана ли зи ра ме пре ку че ти-
ри слу чаи на упо тре ба на двој но то мно зинс тво во Со ве тот на Оп шти на та Ку ма но во, ка ко при ме ри за про це си те на до не су ва ње 
од лу ки. Мо же да се зак лу чи де ка не до ми нант ни те за ед ни ци кои се прет ста ве ни во ор га ни те на од лу чу ва ње, бла го да ре ние на 
жел ба та за ин те гри ра ње и за учес тво во оп штин ски те стру кту ри, ги уна пре ди ја сво и те пра ва, а про мо ци ја та на нив ни от иден-
ти тет се по чи ту ва и под др жу ва.

SUMMARy
The interethnic dialogue in the municipality of Kumanovo in largely 
a result of the common efforts of the leaders of the local political 
and non-governmental organisations to overcome the ethnic 
tensions and conflicts that exit in the society, as well as create a 
more relaxed climate for resolving the local issues by projects that 
are in function of the cohabitation. When the community leaders 
are dedicated to developing interethnic relations, it is expected 
that the citizens also follow their examples.
The benefits of the Ohrid Framework Agreement for the local 
self-government development started to be felt more specifically 
after 2005, when there was a more decisive approach to the 
decentralisation process. These benefits are analysed in four 
cases of usage of the double majority in the municipal council 
of Kumanovo, as examples of decision making processes. It 
can be concluded that the non-dominant communities that are 
represented in the decision making bodies, thanks to the will for 
integration and participation in the municipal structures, have 
improved their rights, and the promotion of their identity is 
respected and supported.

PëRMBLEDhJE
Dialogu ndëretnik në Komunën e Kumanovës, në masë të madhe 
është rezultat i përpjekjeve të përbashkëta të liderëve politik lokal 
dhe të OJQ-ve që të tejkalohen tensionet etnike dhe konfliktet 
që ekzistojnë në shoqëri, sikurse edhe të krijohet një mjedis më 
i relaksuar për zgjidhjen e problemeve lokale, përmes projekteve 
që janë në funksion të bashkëjetesës. E kur liderët e komuniteteve 
janë të përkushtuar për zhvillimin e marrëdhënieve ndëretnike, 
pritet që edhe qytetarët të ndjekin shembujt e tyre. 
Përfitimet e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit për zhvillimin e pushtetit 
lokal, veçanërisht kanë filluar të ndjehen pas vitit 2005, kur iu qas 
më me vendosmëri procesit të decentralizimit. Këto përfitime 
i analizojmë përmes katër rasteve të përdorimit të shumicës së 
dyfishtë në Këshillin e Komunës së Kumanovës, si shembuj të 
proceseve të vendimmarrjes. Mund të përfundohet se komunitetet 
jo-dominuese që janë të përfaqësuara në organet vendimmarrëse, 
falë dëshirës për integrim dhe pjesëmarrje në strukturat komunale, 
i kanë avancuar të drejtat e tyre, ndërsa promovimi i identitetit të 
tyre respektohet dhe përkrahet.

ВОВЕД
Оваа сту ди ја се за ни ма ва со вли ја ни е то на Охрид ски от 
до го вор врз до не су ва ње то на од лу ки те на ло кал но ни во 
кои се од не су ва ат на пра ва та на не до ми нант ни те ет нич-
ки за ед ни ци. Те ма та ја ана ли зи ра ме пре ку слу ча јот на 
Оп шти на та Ку ма но во, ка де ди ја ло гот и со ра бо тка та ме-
ѓу по ли тич ки те прет став ни ци на до ми нант ни те ет нич-
ки за ед ни ци до ве де до до не су ва ње од лу ки кои ги зго ле-
му ва ат нив ни те пра ва.
Оп шти на та Ку ма но во е нај го ле ма та оп шти на во Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја, во ко ја спо ред пос лед ни от по пис од 
2002 го ди на жи ве ат над 105.000 жи те ли. Спо ред ет нич-
ки от со став, на се ле ни е то на Ку ма но во го со чи ну ва ат 
59,58 % Ма ке дон ци, 26,44% Ал бан ци, 8,75 % Ср би, 4,12 % 
Ро ми, 0,28 % Тур ци, 0,14 % Вла си итн. (Стра те ги ски и ак-
ци ски план за ло ка лен одрж лив раз вој на Оп шти на Ку-
ма но во, УНДП, 2006, стр. 14).
Со ва кви от ет нич ки со од нос, Оп шти на та Ку ма но во во 
го ле ма ме ра ја реф ле кти ра со стој ба та на за ста пе но ста 
на ет нич ки те за ед ни ци на ни во на др жа ва та, ка де спо-
ред пос лед ни от по пис жи ве ат 64,18 % Ма ке дон ци, 25,17% 
Ал бан ци, 3,85 % Тур ци, 2,66 % Ро ми, 1,78 % Ср би, 0,84 % 
Бош ња ци, 0,48 % Вла си, што ја пра ви оваа оп шти на по-
дат ли ва за из ве ду ва ње зак лу чо ци од еден кон кре тен 
слу чај за по оп шти те со стој би во др жа ва та.
Охрид ски от рам ко вен до го вор пред ви де де ка мул ти ет-
нич ки от ка ра ктер на ма ке дон ско то оп штес тво ќе нај де 
свој одраз во јав ни от жи вот (точ ка 1.3. од Рам ков ни от 
до го вор), раз во јот на ло кал на та са мо у пра ва ќе би де од 
су штес тве но зна че ње за уна пре ду ва ње на по чи ту ва ње-

то на иден ти те тот на за ед ни ци те (точ ка 1.5. од Рам ков-
ни от до го вор), а во оп шти ни те ка де одре де на за ед ни ца 
со чи ну ва нај мал ку 20 % од на се ле ни е то на оп шти на та, 
ја зи кот на таа за ед ни ца ќе се упо тре бу ва ка ко служ бен 
ја зик, до пол ни тел но на ма ке дон ски от. Во од нос на ја зи-
ци те на кои збо ру ва ат по мал ку од 20 % од на се ле ни е то 
во оп шти на та, ло кал ни те вла сти де мо крат ски ќе од лу-
чат за нив на упо тре ба во јав ни те те ла (точ ка 6.6. од Рам-
ков ни от до го вор).
Оп шти на та Ку ма но во е еден од ли чен при мер кол ку се 
по чи ту ва ду хот на Рам ков ни от до го вор на ло кал но ни-
во, де сет го ди ни по не го во то пот пи шу ва ње. Спо ред Ста-
ту тот на Оп шти на та Ку ма но во до не сен во 2003 го ди на, 
пред ви де но е за про пи си те кои се од не су ва ат на кул ту-
ра та, упо тре ба та на ја зи ци те и пис ма та на кои збо ру ва-
ат по мал ку од 20 % од гра ѓа ни те на Оп шти на та, утвр ду-
ва ње то и упо тре ба та на гр бот и зна ме то на оп шти на та, 
да се усво ју ва ат со мно зинс тво гла со ви од при сут ни те 
чле но ви на Со ве тот, при што мо ра да има мно зинс тво 
гла со ви од при сут ни те чле но ви на Со ве тот кои при па-
ѓа ат на за ед ни ци те кои не се мно зин ско на се ле ние во 
Оп шти на та (Ста тут на Оп шти на Ку ма но во, 2003, член 
27). Во оп шти на та по крај ма ке дон ски от ја зик, во офи-
ци јал на упо тре ба е и ал бан ски от ја зик, ка ко ја зик кој 
го ко ри стат нај мал ку 20 % од жи те ли те на Оп шти на та 
(Ста тут на Оп шти на Ку ма но во, 2003, член 134). Ми на та-
та го ди на Со ве тот на оп шти на та од лу чи во сво ја та ра бо-
та да го упо тре бу ва и срп ски от и ром ски от ја зик, а ако 
во Со ве тот би дат из бра ни прет став ни ци на не ко ја дру га 
ет нич ка за ед ни ца, мож на е упо тре ба та и на до пол ни тел-
ни ја зи ци.
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Ме то до ло ги ја
По да то ци те во оваа ана ли за се про из ле зе ни од ана ли-
за на ме ди ум ски со др жи ни и офи ци јал ни до ку мен ти од 
Оп шти на та Ку ма но во и др жав ни за ко ни, ка ко и од ин-
терв јуа со прет став ни ци на ло кал ни по ли тич ки пар тии 
и нев ла ди ни ор га ни за ции.

АНАЛИЗА НА ТЕМАТА
Пос ма трај ќи ги од де не шен ас пект ре зул та ти те од до не-
су ва ње то на Охрид ски от рам ко вен до го вор, еви дент но 
е де ка тие има ат свои фа зи и де ка не го ва та при ме на, а 
со тоа и вли ја ние на до не су ва ње то на од лу ки те во ло-
кал ни те за ед ни ци оде ше че кор по че кор. Де нес ре зул-
та ти те се пра ктич но „опип ли ви“ и соз да ва ат кли ма на 
оп ти ми зам за по на та мош но ре ла кси ра ње на од но си те 
во мул ти ет нич ки те и мул ти кон фе си о нал ни те сре ди ни. 
Рам ков ни от до го вор ста ну ва при мен ли ва ала тка во ре-
ла кси ра ње и ре ша ва ње на ме ѓу ет нич ки те проб ле ми на 
ло кал но ни во. 
Пр ва та фа за на не го ва та при ме на мо же да се сме сти 
во хро но ло шка та рам ка од 2001 го ди на до 2004 го ди на. 
Овој пер и од ге не рал но се ка ра кте ри зи ра со сè уште го-
ле ма не до вер ба по ме ѓу за ед ни ци те, ко ја при не го во то 
спро ве ду ва ње че сто ре зул ти ра ла со бло ки ра ње ини ци-
ја ти ви и на не су ва ње по ли тич ка ште та на дру ги те ет нич-
ки за ед ни ци – че сто и на мер но.
Оваа фа за мо же да се илу стри ра низ не кол ку актив но-
сти на нев ла ди на та ор га ни за ци ја „Дром“ од Ку ма но во, 
ко ја че кор по че кор се оби ду ва ше и ус пеа, ра ко во деј ќи 
се од Охрид ски от рам ко вен до го вор да ги зго ле ми пра-
ва та на ром ска та за ед ни ца. Ах мет Ја ша ров ски од оваа 
ор га ни за ци ја во Ку ма но во об јас ну ва (ин терв ју, 9.6.2011 
г.) де ка до 2004 го ди на сè уште се чув ству ва ле пос ле ди-
ци те од ме ѓу ет нич ки от конф ликт и би ле при сут ни ме-
ѓу ет нич ки проб ле ми и ме ѓу себ на не до вер ба. По ма ли те 
ет нич ки за ед ни ци не ма ле до вол но хра брост да по ста ват 
не кои свои ба ра ња или да се спро тив ста ват на ба ра ња-
та на две те нај го ле ми ет нич ки за ед ни ци, ма ке дон ска та 
и ал бан ска та. Нив но то при сус тво во овој пер и од пра-
ктич но не би ло за бе ле жи тел но, до де ка, спо ред Ја ша-
ров ски, Ал бан ци те из ле гу ва ле по сто ја но со се рии ба ра-
ња. Исто вре ме но ба ра ња та на по ма ли те за ед ни ци би ле 
иг но ри ра ни. Спо ред нив ни те актив но сти и оп сер ва ции, 
по овој пер и од поч на ле по ле ка да се на се ту ва ат при до-
би вки те од ме ѓу ет нич ки от ди ја лог и Охрид ски от рам ко-
вен до го вор, со што по ма ли те за ед ни ци, ка ко ром ска та, 
се охра бри ле рам но прав но да по ста ват не кои свои ба ра-
ња пред со ве тот на оп шти на та. 
Слич ни се кон ста та ци и те и на по ли тич ка та пар ти-
ја СНСМ (Срп ска на пред на стран ка во Ма ке до ни ја). 
Прет став ни кот на оваа пар ти ја во Со ве тот на Оп шти на 
Ку ма но во, Ѓор ѓе По лиќ (ин терв ју, 9.6.2011 г.), твр ди де-
ка од 2001 до 2005 го ди на, ко га е по кре на то пра ша ње то 
за упо тре ба на срп ски от ја зик во ло кал на та са мо у пра ва, 
пра ви ло то за гла са ње со двој но мно зинс тво би ло зло у-
по тре бу ва но од стра на на при пад ни ци те на ал бан ска та 
за ед ни ца. Во тој пер и од тие ги бло ки ра ле оби ди те да 
се во ве де срп ски от и ја зи ци те на не кои дру ги ет нич ки 
за ед ни ци во служ бе на упо тре ба. „Еви дент но кај нив по-
сто е ше от пор мо ти ви ран на вод но од не кои по ви со ки 
на ци о нал ни ин те ре си, со образ ло же ние де ка до кол ку 
го под др жат та кви от пред лог на срп ска та ет нич ка за-
ед ни ца, тоа ќе им на не се по ли тич ка ште та во од но си те 
и вр ски те со Ко со во“, ве ли По лиќ. Спо ред не го, се пак 
под др шка та за дру ги актив но сти, ка ко што се кул ту ра та, 
од бе ле жу ва ње то на не кои важ ни да ту ми за срп ска та за-
ед ни ца, функ ци о ни ра ла без по го ле ми проб ле ми. 
Вто ра та фа за за поч ну ва во 2005 го ди на, ко га поч ну ва-
ат да се чув ству ва ат ефе кти те од де цен тра ли за ци ја та и 
ко га и дру ги те ет нич ки за ед ни ци се охра бру ва ат и поч-

ну ва ат, сле деј ќи го Рам ков ни от до го вор, со сво и те ини-
ци ја ти ви да вли ја ат на ло кал ни те по ли ти ки и на до не-
су ва ње то на од лу ки те на ло кал но то ни во. Во оваа фа за 
че кор по че кор поч ну ва по сил но да се чув ству ва ду хот 
на по ми ру ва ње, за што свое вли ја ние има и Ко ми си ја-
та за од но си ме ѓу за ед ни ци те, кој ста ну ва со ве то да вен 
фа ктор во кре и ра ње то на по ли ти ка та и до не су ва ње то 
на од лу ки те на ло кал но то ни во. Ра бо та та на чле но ви те 
на оваа Ко ми си ја е во лон тер ска, но тие се вклу че ни во 
кон сул та ци и те и кре и ра ње то на ам би ен тот кој тре ба да 
би де во пол за на до не су ва ње то на не кои од лу ки на ло-
кал но ни во, важ ни за за ед ни ци те и со жи во тот.
Прет став ни ци те на си те за ед ни ци со кои раз го ва рав ме 
за по тре би те на оваа сту ди ја оце ну ва ат (ин терв јуа, 2011 
г.) де ка Ко ми си ја та за од но си ме ѓу за ед ни ци те функ-
ци о ни ра до бро и има ат пол на сог лас ност и ме ѓу себ но 
раз би ра ње. Тие ра бо тат око лу од бе ле жу ва ње на не кои 
да ту ми и ма ни фе ста ции за за чу ву ва ње на на ци о нал ни-
от иден ти тет на одре де ни те за ед ни ца. Се оби ду ва ат да 
вос по ста ват не кој па ри тет. На при мер, ако за ал бан ска-
та за ед ни ца се до де лат 1 ми ли он де на ри за раз ни ма-
ни фе ста ции, то гаш за срп ска та да се до де лат 300.000. 
Спо ред Ах мет Ја ша рев ски (ин терв ју, 9.6.2011 г.), од НВО 
ДРОМ, со Ко ми си ја та за од но си те ме ѓу за ед ни ци те се 
по диг на ло ни во то на свес но ста за проб ле ми те во по ма-
ли те за ед ни ци. Дел од нив се од не су ва ле на Ро ми те. 
Во те кот на 2006 и 2007 го ди на, со де сет ме сеч на упор на 
ра бо та во рам ки те на Де ка да та на Ро ми те под го твен е 
до ку мент ка ко да се уна пре ди и по до бри по лож ба та на 
Ро ми те во об ла ста на здрав стве на та за шти та и обра зо-
ва ни е то, со стра те ги ја за ре а ли за ци ја. Со таа стра те ги ја 
Ро ми те се вклу чи ле во изра бо тка на пла нот на оп шти на-
та за ло ка лен еко ном ски раз вој. За раз ли ка од прет ход-
ни от пер и од ко га при сус тво то на Ро ми те во јав ни от и 
по ли тич ки от жи вот не се ни чув ству ва ло, тие се га, за ед-
но со Ал бан ци те и дру ги те за ед ни ци, ста на ле парт нер 
на ло кал на та са мо у пра ва, а нив ни те пред ло зи влег ле ка-
ко со ста вен дел на пла нот за ло ка лен еко ном ски раз вој, 
за кој гла са ле си те со вет ни ци. По тоа ус ле ди ло и отво-
ра ње на ром ски те ин фор ма тив ни цен три кои ло кал на та 
власт ги вклу чи ла ка ко со ста вен дел на ур ба ни те и мес-
ни те за ед ни ци и де лум но ја фи нан си ра нив на та ра бо та. 
Слич ни се и оцен ки те на Зе крет Ка зи мов ски (ин терв-
ју, 9.6.2011 г.), член на Со ве тот на Оп шти на Ку ма но во од 
СДСМ, но се пак сме та де ка и по крај го ле ми от на пре док 
во од нос на пра ва та на Ро ми те во Оп шти на Ку ма но во, 
по стои уште еден проб лем кој тре ба на ско ро да се ре ши, 
а тоа е фа ктот што од око лу 115 вра бо те ни во оп штин-
ска та ад ми ни стра ци ја, не ма ни ту еден Ром. 
Иа ко по де ле но ста по ет нич ка ос но ва е сè уште изра зе-
на, на ло кал но ни во е соз да де на по ли тич ка кли ма во ко-
ја Рам ков ни от до го вор се пос ма тра ка ко до ку мент за по-
го ле мо ин те гри ра ње на си те за ед ни ци во до не су ва ње то 
на од лу ки те на ло кал но то ни во, а не ка ко до ку мент кој 
ги ре гу ли ра од но си те са мо по ме ѓу Ма ке дон ци те и Ал-
бан ци те. Но, се пак, ко га е во пра ша ње пра вич на та за ста-
пе ност на оста на ти те за ед ни ци во ин сти ту ци и те на си-
сте мот (не са мо во ло кал на та ад ми ни стра ци ја, ту ку и во 
по драч ни те еди ни ци на др жав ни те ор га ни – Цен та рот 
за со ци јал ни ра бо ти, Ос нов ни от суд, Аген ци ја та за вра-
бо ту ва ње, Се кто рот за вна треш ни ра бо ти, Здрав стве-
ни от дом итн.), спо ред по да то ци те во пуб ли ка ци ја та на 
ЦРЗ „Дром“ Ку ма но во, „За ед но за раз вој на Оп шти на 
Ку ма но во“, об ја ве на во рам ки те на про ект на УНДП во 
2011 го ди на, еви дент но е де ка по стои ди скри ми на ци ја 
кон по ма ли те за ед ни ци и де ка при о ри тет за вра бо ту ва-
ње се ко гаш им се да ва на Ма ке дон ци те и на Ал бан ци те.
И во пар ти ја та СНСМ, сме та ат де ка од 2005 го ди на Рам-
ков ни от до го вор ста нал по пра ктич на ала тка за ос тва ру-
ва ње на пра ва та на ма ли те ет нич ки за ед ни ци. Се пак тие 
сме та ат де ка тоа не е ре зул тат на на пре до кот на де мо-
крат ска та свест и до бра та вол ја на ал бан ски те пар тии, 
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или кру на на Рам ков ни от до го вор, ту ку де ка тоа е ре зул-
тат на „скло пе ни коц ки“ или по ли тич ко па за ре ње. Пре-
тсе да те лот на оп штин ски от огра нок на СНСМ во Ку ма-
но во, Ѓор ѓе По лиќ (ин терв ју, 9.6.2011 г.), по себ но наг ла-
су ва де ка при пад ни ци те на ал бан ска та за ед ни ца тре ба 
да раз бе рат де ка Рам ков ни от до го вор не се од не су ва 
са мо на Ал бан ци те. Тој ин си сти ра на це лос на при ме на 
на Рам ков ни от до го вор, не му ос по ру ва ни ко му пра во 
на пра вед на за ста пе ност, но исто то тоа го ба ра и за Ср-
би те. Спо ред По лиќ, по де ле но ста по ме ѓу за ед ни ци те е 
сè уште вид ли ва, за ко ни те за упо тре ба та на ја зи ци те не 
се до вол но јас ни, пра ша ње то за име ну ва ње на ули ци те 
и за по ста ву ва ње на спо ме ни ци по сто ја но се од ла га, со 
образ ло же ние де ка би мо же ло да по вре ди не чии на ци-
о нал ни чув ства. Тој приз на ва де ка во Ку ма но во има до-
вол но ули ци по вр за ни со по но ва та срп ска исто ри ја, но 
ако се пра ви пот пол на из ме на на ими ња та на ули ци те 
или ако се ста ви се то тоа на пре ис пи ту ва ње, Ср би те ќе 
ба ра ат ре ци проч но да се вгра дат не кои дру ги зна чај ни 
лич но сти од исто ри ја та, ка ко на при мер на Кра лот Пе-
тар Пр ви Ос ло бо ди тел. 
За раз ли ка од прет став ни ци те на ром ска та и срп ска та 
за ед ни ца, кои твр дат де ка при до би вки те од Охрид ски от 
рам ко вен до го вор пос по ро се ос тва ру ва ат во пра кса та 
на ло кал но ни во, прет став ни ци те на ал бан ска та за ед ни-
ца се за до вол ни од по до бре ни те од но си ме ѓу за ед ни ци-
те во пер и о дот по пот пи шу ва ње то на овој до го вор.
Фе риз Дер ви ши (ин терв ју, 9.6.2011 г.) од пар ти ја та Но ва 
Де мо кра ти ја ве ли де ка во Ку ма но во уште пред 2001 го-
ди на би ла фор ми ра на ко ми си ја за ме ѓу ет нич ки од но си 
и тој бил неј зин пре тсе да тел. Спо ред За ко нот за ло кал-
на та са мо у пра ва од 1995 го ди на, во со ве тот на еди ни ца-
та на ло кал на та са мо у пра ва во ко ја во мно зинс тво или 
во зна чи те лен број жи ве ат при пад ни ци на на ци о нал но-
сти те се обра зу ва ко ми си ја за ме ѓу на ци о нал ни од но си 
во ко ја има прет став ни ци од се ко ја на ци о нал ност ко ја 
е за ста пе на во еди ни ца та на ло кал на та са мо у пра ва (За-
кон за ло кал на та са мо у пра ва, член 25, Служ бен вес ник 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја бр. 52/95). Ку ма но во е ед на од 
ре тки те оп шти ни што фор ми ра ла ва ква ко ми си ја и во 
тоа вре ме се до не се ни не кои бит ни од лу ки за за чу ву ва-
ње на ми рот, би деј ќи иа ко на пет ки ло ме три од Ку ма-
но во има ло конф ликт, во Ку ма но во не ма ло ни е ден по-
се ри о зен ин ци дент. Осо бе но ко га се по ја вил проб ле мот 
со за пи ра ње то на во да та, а де сет де на Ку ма но во би ло 
без во да, бла го да ре ние на ан гаж ма нот на чле но ви те на 
оваа ко ми си ја, во да та би ла пу ште на. Спо ред об јас ну ва-
ње то на Дер ви ши, на по че то кот на сеп тем ври 2001 е из-
ве де на слич на ус пеш на ак ци ја ко га со два авто бу си беа 
од не се ни Ма ке дон ци во Ма теј че да го по се тат ма на сти-
рот и без проб ле ми се вра ти ле на зад. Тој об јас ну ва де ка 
во Со ве тот на Оп шти на та не ма ло по го ле ма ба ри е ра и 
не до раз би ра ња или бло ка ди со упо тре ба та на двој но то 
мно зинс тво. Во 2006 ед ног лас но е до не се на од лу ка та за 
служ бе на та упо тре ба на ал бан ски от ја зик, до де ка во од-
нос на од лу ка та на Со ве тот на ло кал на та са мо у пра ва за 
упо тре ба на срп ски от и ром ски от ја зик на сед ни ци те на 
Со ве тот, тој ве ли де ка не би би ло етич ки тој лич но да 
ба ра да се спре чи не што за што во прет ход ни от пер и-
од сме тал де ка и не му му би ло не пра вед но за бра не то. 
Сме та де ка иа ко Рам ков ни от до го вор е не ка ква рам ка 
за ре ла кси ра ње на од но си те ме ѓу за ед ни ци те, по ли тич-
ки те па за ре ња ста на ле не гов про пра тен еле мент, ка ко 
во слу ча јот со до не су ва ње то на од лу ка та за упо тре ба на 
ром ски и срп ски ја зик на сед ни ци те на Со ве тот. 
Спо ред Дер ви ши, упо тре ба та на ал бан ско то зна ме во 
Оп шти на Ку ма но во не би ло пред мет на ба ра ње, би деј ќи 
спо ред за ко ни те та ква упо тре ба е мож на са мо во оп шти-
ни те во кои ед на ет нич ка за ед ни ца има над 50 % од на-
се ле ни е то. Тоа пра ша ње не кол ку па ти е спом на то во не-
фор мал ни раз го во ри, но не по стои вол ја од спро тив на-
та стра на. Ме ѓу тоа, по стиг на та е сог лас ност до кол ку се 

гра ди спо ме ник на бра ни те ли те од 2001 г., да се из гра ди 
и спо ме ник на учес ни ци те во ОНА. Усво е на е без проб-
ле ми и про гра ма за од бе ле жу ва ње на исто ри ски да ту ми. 
Дер ви ши ука жу ва де ка оп шти на та фи нан си ски по ма га 
ор га ни зи ра ње на кул тур ни на ста ни и од бе ле жу ва ње на 
исто ри ски да ту ми на си те ет нич ки те за ед ни ци. Ка ко ло-
ша пра кти ка ве ли де ка по сто јат од во е ни учи ли шта, де ка 
мла ди те се по де ле ни, но спо ред не го ге не рал но во Ку-
ма но во не се на ру ше ни ме ѓу ет нич ки од но си. 
Зи ја Са и ти (ин терв ју, 9.6.2011 г.), со вет ник од пар ти ја та 
ДУИ во Оп шти на Ку ма но во, сме та де ка со од ми ну ва ње 
на вре ме то и по сте пе но ре ла кси ра ње на ме ѓу на ци о нал-
ни те од но си, Охрид ски от до го вор до би вал сè по го лем 
ле ги ти ми тет ка ко на чин за над ми ну ва ње на проб ле ми-
те. Тоа го илу стри ра со при мер де ка во 2008 го ди на Со-
ве тот тре ба ло да до не се пе тго диш на про гра ма за кул-
тур но-исто ри ски мо ну мен ти. Во рам ки те на оваа про-
гра ма, со вет ни ци те од ДУИ пред ло жи ле да се из гра ди 
спо мен-обе леж је за пад на ти те бор ци на ОНА во 2001 
го ди на. Ма ке дон ци те исто вре ме но по ба ра ле и из град-
ба на спо мен обе леж је за пад на ти те бра ни те ли од 2001 
го ди на. Ко ми си ја та што ја под го тви ла про гра ма та би ла 
ед ног лас на да се из гра дат и две те спо мен обе леж ја, а Со-
ве тот до нел ед ног лас на од лу ка (при што се гла са ло и со 
двој но мно зинс тво) да се при фа ти оваа про гра ма и да се 
гра дат две те спо мен-обе леж ја. По оваа од лу ка оста ну ва 
да се фор ми ра ко ми си ја за ре а ли за ци ја на про гра ма та.
Во од нос на иде ја та да се по ста ви ал бан ско зна ме пред 
се ди ште то на Оп шти на Ку ма но во, сме та де ка тоа е до-
бра иде ја ко ја ќе ја зго ле ми ме ѓу ет нич ка та до вер ба на 
ло кал но ни во, а не му пре чи да има и срп ско и ром ско 
зна ме пред оп шти на та. Во ми на ти от ман дат на ло кал на-
та власт има ло ини ци ја ти ва да дој де на дне вен ред пред-
лог-од лу ка за про ме на на ими ња на ули ци и учи ли шта, 
но би деј ќи тоа се слу чи ло пред ло кал ни те из бо ри, се од-
лу чи ло да се по че ка по из бо ри те за та кво не што. Спо ред 
не го по сто јат ули ци со ими ња ка ко „Но ва Ју гос ла ви ја“, 
„Мар шал Ти то“, ко и што се иде о ло шки на зи ви и тие тре-
ба да се сме нат за да би дат при фат ли ви за на се ле ни е то 
кое жи вее та му.
Се пак, во од нос на ме ну ва ње то на ими ња та на ули ци те, 
пре тсе да ва чот на Со ве тот на Оп шти на Ку ма но во, Ви-
ктор Цве тков ски (ин терв ју, 9.6.2011 г.), сме та де ка те шко 
ќе се по стиг не сог лас ност за име ну ва ње на не ко ја ули ца 
со име на не кој од ал бан ски те хе рои од конф ли ктот во 
2001 го ди на. За ра ди из бег ну ва ње та кви по тен ци јал ни 
раз до ри, Ку ма но во е пр ва оп шти на во Ма ке до ни ја ко ја 
до не се од лу ка за име ну ва ње на но ви те ули ци со број ки. 
Но, оста ну ва да се ви ди да ли ќе се нај де му дро ре ше ние 
и за по диг ну ва ње то на спо мен-обе леж ја та за ма ке дон-
ски те бра ни те ли и за ал бан ски те учес ни ци во конф ли-
ктот од 2001 го ди на.

Че ти ри при ме ри од Ку ма но во
Во од нос на оп шти на та Ку ма но во, ќе на ве де ме че ти ри 
слу чаи на упо тре ба на двој но то мно зинс тво, пре ку кои  
ќе се илу стри ра ево лу ци ја та на ме ѓу ет нич ка та со ра бо-
тка за до не су ва ње на од лу ки те кои се од по ве ќе стра но 
зна че ње за ет нич ки те за ед ни ци.
1. Од лу ка за прог ла су ва ње на ал бан ски от ја зик за 

офи ци ја лен ја зик во Оп шти на Ку ма но во 
Оваа од лу ка е до не се на кон сен зу ал но во Со ве тот на 
Оп шти на Ку ма но во во 2006 г. и таа е во сог лас ност со 
одред би те на Рам ков ни от до го вор и За ко нот за ло кал на 
са мо у пра ва (2002), со ог лед на тоа што во Ку ма но во жи-
ве ат над 20 % Ал бан ци. То гаш ни от со вет, кој бил из бран 
за пер и о дот 2005-2009 го ди на, го со чи ну ва ле 19 Ма ке-
дон ци, 9 Ал бан ци (6 од ДУИ, 2 од ДПА и 1 од ПДП), 3 Ср-
би (2 од ко а ли ци ја та на СДСМ со ДПС и 1 од СРС). Иа ко 
уште од За ко нот за ло кал на са мо у пра ва од 1995 го ди на 
би ло пред ви де но во оп шти ни те во кои во мно зинс тво 
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или во зна чи те лен број жи ве ат гра ѓа ни при пад ни ци на 
на ци о нал но сти, по крај ма ке дон ски от ја зик и не го во то 
ки рил ско пис мо во служ бе на упо тре ба да би де и ја зи-
кот и пис мо то на на ци о нал но ста ко ја е во мно зинс тво 
или во зна чи те лен број (За кон за ло кал на са мо у пра ва, 
член 89, Служ бен вес ник на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја бр. 
52/95), се пак не се соз да ле ус ло ви ал бан ски от ја зик да 
би де во ве ден во служ бе на упо тре ба. Спо ред збо ро ви те 
на се кре та рот на Оп шти на Ку ма но во, Оли вер Спа сов-
ски (ин терв ју, 30.6.2011 г.), со вет ни ци те Ал бан ци има ле 
раз би ра ње за тех нич ки те и бу џет ски те не до ста то ци во 
оп шти на та, но по 2005 го ди на и зго ле ме ни те над леж но-
сти од про це сот на де цен тра ли за ци ја та во Ма ке до ни ја, 
се стек на ле ус ло ви и се ре а ли зи ра ла и оваа за кон ска об-
вр ска на оп шти на та. Исто та ка, по 2005 го ди на се зго ле-
мил и бро јот на Ал бан ци во оп штин ска та ад ми ни стра-
ци ја и во ло кал ни от со вет. Ако во 2004 од 48 вра бо те ни 
во ад ми ни стра ци ја та, са мо трој ца би ле Ал бан ци, а во 
Со ве тот би ле из бра ни 4 Ал бан ци (3 од ДПА и 1 од ПДП), 
по 2005 бро јот на вра бо те ни Ал бан ци во ад ми ни стра ци-
ја та се зго ле му ва на над 20, а во Со ве тот се из бра ни 9 
Ал бан ци.
2. Од лу ка за до не су ва ње про гра ма за спо мен-обе-

леж ја, со ко ја е пред ви де но по диг ну ва ње спо мен-
обе леж је на бра ни те ли те од 2001 го ди на и спо-
мен-обе леж је на учес ни ци те во Ос ло бо ди тел на та 
на род на ар ми ја

Оваа од лу ка Со ве тот ја до нел во 2008 го ди на отка ко со-
вет ни ци те Ма ке дон ци и Ал бан ци пред ло жи ле да се из-
гра дат по себ ни спо мен обе леж ја за пад на ти те бра ни те-
ли од 2001 го ди на и за пад на ти те бор ци на ОНА во 2001 
го ди на. По до а ѓа ње то на но ва та гар ни ту ра на Со ве тот, 
по ло кал ни те из бо ри во про лет та 2009 го ди на, но ви от 
пре тсе да вач на Со ве тот, Ви ктор Цве тков ски (ин терв ју, 
9.6.2011 г.), пу шта ба ра ње за тол ку ва ње на за ко ни те за 
ло кал на та са мо у пра ва и за ме мо ри јал ни те спо ме ни ци 
и спо мен-обе леж ја од За ко но дав но-прав на та ко ми си ја 
во Со бра ни е то на РМ, ми ни стерс тва та за ло кал на са-
мо у пра ва и за кул ту ра. За ко нот за ло кал на са мо у пра ва 
пред ви ду ва сè што се од не су ва на кул ту ра та да се гла са 
со двој но мно зинс тво, до де ка не е наз на че но со тој лекс 
спе ци ја лис за спо ме ни ци де ка по на та мош на та по стап ка 
ќе оди со двој но мно зинс тво. Ми ни стерс тво то за кул ту-
ра ги упа ту ва на од го вор од Ми ни стерс тво то за ло кал на 
са мо у пра ва, од ка де им од го ва ра ат де ка сог лас но За ко-
нот за спо мен-обе леж ја и ме мо ри јал ни спо ме ни ци, про-
гра ма та е единс твен до ку мент кој што се но си со двој но 
мно зинс тво, а во по на та мош на та по стап ка не е по треб-
но двој но мно зинс тво. 
3. Од лу ка за ос но ва ње сред но оп штин ско учи ли ште 

- Гим на зи ја „Са ми Фра ше ри“, Ку ма но во, во ко ја 
сред но школ ци те ќе мо жат да учат и на ал бан ски 
ја зик

4. Од лу ка за упо тре ба на срп ски от и на ром ски от ја-
зик во ра бо та та на Со ве тот на Оп шти на Ку ма но во

Овие две од лу ки се до не се ни на иста сед ни ца на Со ве-
тот, одр жа на на 4 мај 2010 го ди на, отка ко прет ход но бил 
по стиг нат до го вор ме ѓу ре чи си си те со вет ни ци (единс-
тве но со вет ни кот на ДПА не гла сал за од лу ка та за во ве-
ду ва ње то на ром ски от и на срп ски от ја зи ци во ра бо та та 
на Со ве тот). Во но ви от Со вет из бра ни би ле 22 Ма ке дон-
ци (8 од СДСМ, 7 од ко а ли ци ја та на ВМРО-ДПМНЕ, по 
1 од ЛДП, НСДП, ВМРО-НП, СДПМ, ВМРО ДП и ТМРО 
ВЕП и од гру па из би ра чи), 6 Ал бан ци (3 од ДУИ, 2 од 
Но ва Де мо кра ти ја, 1 од ДПА), 4 Ср би (2 од СДСМ, 1 од 
ко а ли ци ја та на ВМРО-ДПМНЕ и 1 од РССМ) и 1 Ром (од 
СДСМ). Ср би те ба ра ле да се во ве де срп ски от ја зик во 
ра бо та та на Со ве тот уште од 1996 го ди на го ди на, но та-
ква точ ка на дне вен ред во Со ве тот на Оп шти на Ку ма-
но во то гаш не е ста ве на. Та ква та ини ци ја ти ва во 2005 

го ди на на иш ла на спро тив ста ву ва ње од стра на на со-
вет ни ци те Ал бан ци те. Од дру га стра на, пред ло гот за 
во ве ду ва ње то и на ром ски от ја зик во ра бо та та на Со ве-
тот е во ду хот на на по ри те за по до бру ва ње на пра ва та 
на Ро ми те во рам ки те на Де ка да та на Ро ми те, но и од 
иде ја та де ка од но си те ќе би дат по ре ла кси ра ни ко га во 
ед на конф ликт на си ту а ци ја ме ѓу два „игра чи“ (во слу-
ча јов Ср би те и Ал бан ци те) ќе се вне сат но ви „игра чи“. 
Ко га се соз да ла ед на кон сте ла ци ја Ал бан ци те да ба ра ат 
не што од дру ги те за ед ни ци (во ве ду ва ње гим на зи ја на 
ал бан ски ја зик), де мо крат ски от ка па ци тет надв ла де ал и 
се соз да ла по ли тич ка кли ма во ко ја си те ќе би дат до бит-
ни ци. Ста ве ни се овие ба ра ња во па кет и се изг ла са ни 
во Со ве тот. 
Со ова Оп шти на та Ку ма но во е пр ва та оп шти на во Ма-
ке до ни ја во ко ја во ра бо та та на Со ве тот се упо тре бу ва-
ат че ти ри ја зи ци, а до кол ку во ид ни на би де из бран со-
вет ник од дру га ет нич ка гру па, мо же да се упо тре бу ва 
и не го ви от мај чин ја зик во ра бо та та на Со ве тот. Со вет-
ни ци те во оп шти на та се гор ди на фа ктот што во Ку ма-
но во се ко гаш раз у мот пре ов ла ду вал, што се ко гаш би ле 
пи о не ри во мул ти ет нич ки от ди ја лог, ка ко во слу ча јот во 
2001, ко га го изо ли ра ле конф ли ктот и не ма ло еска ла ции 
на со стој би те, а во овие два е сет го ди ни не ма ло по се ри-
оз ни ин ци ден ти, сквер на ве ња на спо ме ни ци и слич ни 
не ми ли на ста ни ка ко во дру ги те гра до ви во Ма ке до-
ни ја. По не ко гаш пре го во ри те за до не су ва ње на од лу ки 
важ ни за ет нич ки от иден ти тет до би ва ат фор ма на по ли-
тич ки па зар и уце ну ва ња, но мо же да се за бе ле жи де ка 
тоа е дел од оп шта та по ли тич ка кул ту ра во пар ти ски от 
жи вот во Ма ке до ни ја.
Ка ко што бе ше прет ход но по тен ци ра но, Ку ма но во е пи-
о нер во Ма ке до ни ја и со од лу ка та за име ну ва ње то на 
но ви те ули ци со број ки, не што што во дру ги слу чаи во 
оп шти ни те че сто до ве ду ва до тен зии по ра ди по тре ба-
та да се име ну ва ат ули ци те со ими ња на прет став ни ци 
на на ци о нал ни те хе рои, кои мо же би на прет став ни ци те 
на дру ги те ет нич ки гру пи им соз да ва ат не при јат ни чув-
ства. 
Мо же да се зак лу чи де ка со жи во тот во ед на оп шти на во 
го ле ма ме ра за ви си и од по ли тич ка та кли ма во ло кал-
на та власт, би деј ќи до кол ку, ка ко во при ме рот со Ку ма-
но во, по ли тич ки те ли де ри ра бо тат на про е кти кои се во 
функ ци ја на со жи во тот и гра ѓа ни те ќе ги сле дат.

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
По до бру ва ње на ме ѓу ет нич ки те од но си во Ку ма но во
Во из ми на ти те де сет го ди ни прет став ни ци те на по ли-
тич ки те пар тии кои по тек ну ва ат од раз лич ни те ет нич-
ки за ед ни ци наш ле на чи ни ка ко да со ра бо ту ва ат за да 
до не сат од лу ки од ко рист на си те по број ни ет нич ки за-
ед ни ци и та ква та со ра бо тка про дол жу ва да се раз ви ва и 
по на та му, исто вре ме но за јак ну вај ќи го иден ти те тот на 
се ко ја за ед ни ца по себ но. 
Од на ше то истра жу ва ње мо же да се зак лу чи де ка од но-
си те по ме ѓу ет нич ки те за ед ни ци во Ку ма но во се тра ди-
ци о нал но со лид ни, а уште по ве ќе се по до бре ни со по чи-
ту ва ње то на одред би те на Рам ков ни от до го вор. 
По све те но ста на по ли тич ки те ли де ри да ги раз ви ва ат 
ме ѓу ет нич ки те од но си врз ба за на вза ем на со ра бо тка 
при до не су ва за по ре ла кси ра ни од но си ме ѓу гра ѓа ни те 
од раз лич ни те ет нич ки за ед ни ци во Ку ма но во.
Од до го вор на Ма ке дон ци те и на Ал бан ци те кон до го-
вор за си те
Овој до го вор сè по ве ќе ги охра бру ва по ма ло број ни те 
за ед ни ци да ин си сти ра ат на по го ле ма за ста пе ност во 
си стем ски те ин сти ту ции и на ин те гри ра ње на си те за-
ед ни ци во до не су ва ње то на од лу ки те на ло кал но то ни-
во. Се пак, кај по ма ли те за ед ни ци до го во рот сè уште се 
до жи ву ва ка ко до ку мент кој ги ре гу ли ра од но си те са мо 
по ме ѓу Ма ке дон ци те и Ал бан ци те.
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Двој но то мно зинс тво и кон стру ктив но раз ре шу ва ње 
на проб ле ми те
Во Ку ма но во од лу чу ва ње то со двој но мнзо инс тво е упо-
тре бе но че ти ри па ти, вклу чу вај ќи и за чув стви тел ни 
пра ша ња, ка ко на при мер кул тур но-исто ри ски спо ме-
ни ци. Не е по стиг на та сог лас ност за ме ну ва ње на ими-
ња та на ули ци те.
При ме рот од Ку ма но во по ка жу ва де ка ко га не по стои 
до вол но вол ја или хра брост прет став ни ци те на ед на ет-
нич ка гру па (А) да при фа тат не кои од лу ки кои се од ко-
рист на не ко ја дру га ет нич ка гру па (Б), то гаш е по до бро 
до не су ва ње то на та кви те од лу ки да се по вр зат со дру ги 
од лу ки кои ќе би дат од ко рист и на ет нич ка та гру па (А), 
за на кра јот си те за ед но да чув ству ва ат де ка до би ле од 
вза ем на та под др шка и со ра бо тка. 
Ку ма но во ка ко по зи ти вен при мер
Ка ко оп шти на ко ја во ед на ми кро-сре ди на ја реф ле кти-
ра со стој ба та на ни во на др жа ва та во од нос на ет нич ки-
от со од нос на на се ле ни е то, тре ба да се истак нат ва кви-
те по зи тив ни те при ме ри на со ра бо тка ме ѓу ли де ри те на 
раз лич ни те ет нич ки за ед ни ци во Ку ма но во во рам ки те 
на при до би вки те од Охрид ски от до го вор во пра вец на 
гра де ње до вер ба и со жи вот.
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РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ ДРР - НЕОПХОДЕН УСЛОВ ЗА 
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Biljana Načarova, implementation of DRR Programmers – A Necessary Precondition for oFA implementation

РЕЗИМЕ 
Прет ста ве на е ана ли за на на чи нот, те кот и ус ло ви те на ре а ли за ци ја на про гра ми те за де мо би ли за ци ја, раз о ру жу ва ње и ре со-
ци ја ли за ци ја (т.н. про гра ми ДРР) во пос тконф ликт на Ма ке до ни ја. Во сту ди ја та пој дов на точ ка е те о рет ска та ела бо ра ци ја на 
зна че ње то на овие про гра ми за пос тконф ликт ни те оп штес тва, со цел да се на пра ви вр ска со зна че ње то што ре а ли за ци ја та на 
овие про гра ми го има за спро ве ду ва ње на Охрид ски от рам ко вен до го вор. По е ди неч на та (но не и изо ли ра на) ана ли за на се ко ја 
фа за од про гра ми те ДРР во Ма ке до ни ја има тен ден ци ја да ука же да ли и кол ку се ре а ли зи ра ни. Пре ку ана ли за на до ку мен ти те 
врз ос но ва на кои се ре а ли зи раа/ ре а ли зи ра ат про гра ми те и ана ли за на по да то ци те во на уч на та ли те ра ту ра и ме ди у ми те, во 
сту ди ја та се до а ѓа до кон ста та ци ја де ка ре а ли за ци ја та на се ко ја од про гра ми те е за поч на та уште во те кот на по ли тич ко-без-
бед нос на та кри за, но це ли от про цес не е комп ле ти ран до крај. Нај го ле ми те не до ста то ци во ре а ли за ци ја та на овие про гра ми во 
Ма ке до ни ја се ре зул тат на фа ктот што бе ше пот це не та нив на та комп лекс ност, не до ста су ва ше пре циз но пла ни ра ње на се ко ја 
актив ност по себ но и не до ста су ва ше свес ност за зна че ње то на овие про гра ми за це ли от ми ро вен про цес. И де сет го ди ни по по-
че то кот на спро ве ду ва ње на про гра ми те ДРР еви дент на е по де ле но ста по ет нич ка ли ни ја за пра ша ња та што се су штин ски за 
нив на ре а ли за ци ја, по себ но пра ша ња та по вр за ни со фа за та на ре со ци ја ли за ци ја на по ра неш ни те бор ци и од две те стра ни на 
во о ру же ни от конф ликт.

SUMMARy
This is an analysis of the way, course and conditions of implemen-
tation of the programmes for demobilisation, disarmament and 
re-socialisation (so called DRR programmes) in post-conflict 
Macedonia. In the study, the starting point is the theoretical 
elaboration on the meaning of these programmes for post-
conflict societies in order to make a link with the meaning that 
these programmes have for the implementation of the Ohrid 
Framework Agreement. The individual (but not isolated) analysis 
of each phase of DRR programmes in Macedonia has a tendency 
to show if and to what extent they have been implemented. 
By analysing the documents based on which the programmes 
have been implemented and analysing the data in the scholarly 
literature and media, the study concludes that the implementation 
of each of the programmes started as early as during the political 
and security crisis, but the process has not been completed. The 
biggest shortcomings in the implementation of these programmes 
in Macedonia were a result of the fact that their complexity was 
underestimated, there was a lack of precise planning of each 
activity separately and there was no awareness of the meaning of 
these programmes for the overall peace process. Ten years after 
the beginning of the implementation of DRR programmes, there is 
an evident division along ethnic lines on the issues that are crucial 
for their implementation, especially when it comes to the issues 
related to the re-socialisation phase of the former combatants on 
both sides of the armed conflict.

PëRMBLEDhJE
Është prezantuar një analizë e mënyrës, rrjedhës dhe kushteve 
të realizimit të programeve për çmobilizimin, çarmatimin dhe 
risocializimin ( të të ashtuquajturat programe ÇÇR) në Maqedoninë 
post-konfliktuoze. Në studim pikënisje është elaborimi teoretik i 
domethënies së këtyre programeve për shoqëritë post-konfliktuoze, 
me qëllim që të bëhet një lidhje me rëndësinë që e ka realizimi 
i këtyre programeve në implementimin e Marrëveshjes Kornizë 
të Ohrit. Analiza vetanake (por jo edhe e izoluar) e secilës fazë 
të programeve ÇÇR në Maqedoni ka tendencë të tregojë se nëse 
dhe sa janë realizuar. Përmes analizës së dokumenteve në bazë 
të të cilëve janë realizuar/realizohen programet dhe analizat e të 
dhënave në literaturën shkencore dhe mediumet, në studim arrihet 
përfundimi se realizimi i secilit program ka filluar qysh në krizën 
politike - të sigurisë, por i tërë procesi nuk është kompletuar deri në 
fund. Mangësitë më të mëdha në realizimin e këtyre programeve 
në Maqedoni janë rezultat i faktit që u përçmua kompleksiviteti i 
tyre, mungonte planifikimi i përpiktë i secilit aktivitet veç e veç 
dhe mungonte vetëdija për rëndësinë e këtyre programeve për 
tërë procesin paqësor. Edhe dhjetë vite pas fillimit të realizimit të 
programeve ÇÇR është evidente ndasia në baza etnike për çështjet 
që janë thelbësore për realizimin e tyre, posaçërisht çështjet e 
lidhura me fazat e risocializimit të ish-luftëtarëve nga të dyja palët 
e konfliktit të armatosur.

ВОВЕД
Охрид ски от рам ко вен до го вор во мо мен тот на не го во-
то пот пи шу ва ње бе ше иден ти фи ку ван ка ко единс твен 
из лез од по ли тич ко-без бед нос на та кри за во 2001 го ди-
на. Исто вре ме но бе ше при фа тен ка ко ин стру мент за 
по ми ру ва ње по ме ѓу стра ни те во кри за та. Не го ва та имп-
лем нен та ци ја е сло жен про цес, кој од 2001 го ди на до де-
нес се од ви ва во кон ти ну и тет. При мар на прет по ста вка 
нај пр во за пот пи шу ва ње, а по тоа и за по че ток на при-
ме на та бе ше пре кин на во о ру же ни те не при ја телс тва и 
по че ток на спро ве ду ва ње на т.н. про гра ми ДРР. Овие 
про гра ми ги оп фа ќа ат про це си те на де мо би ли за ци ја, 
раз о ру жу ва ње и ре со ци ја ли за ци ја. 
Про гра ми те ДРР на по ра неш ни те бор ци е комп ле ксен 
про цес со по ли тич ка, во е на, без бед нос на, еко ном ска и 
со ци јал на ди мен зи ја. Цел та на овие про гра ми е спра ву-
ва ње со пос тконф ликт ни те без бед нос ни проб ле ми што 
се по ја ву ва ат ко га по ра неш ни те бор ци ќе оста нат без 
ег зи стен ци ја и иск лу че ни од со ци јал на та за ед ни ца. Tие 
се на ме не ти да им по мог нат на по ра неш ни те бор ци да 
ста нат актив ни чи ни те ли на ми ров ни от про цес во пос-
тконф ликт но то оп штес тво. По ра ди тоа, се сме та де ка се 
мно гу бит ни за имп ле мен та ци ја на ми ров ни те до го во-
ри. 

Во о би ча е но кон про гра ми те ДРР се при ста пу ва во мо-
мен тот ко га стра ни те во конф ли ктот ќе дој дат до со стој-
ба во ко ја се си гур ни де ка не ма ефект од по на та мош на 
упо тре ба на на сил ни ме то ди и има ат вол ја да при ста пат 
кон мир ни средс тва за раз ре шу ва ње на конф ли ктот. 
Во Ма ке до ни ја ре а ли за ци ја та на про гра ми те ДРР за-
поч на во те кот на кри за та. Од оваа вре мен ска ди стан ца 
се на мет ну ва ди ле ма та да ли овие про гра ми се це лос но 
ре а ли зи ра ни. Кол ку и да се из бег ну ва ше во јав но ста да 
се збо ру ва за проб ле ми те по вр за ни со го ле ма та ко ли чи-
на на оруж је, „агре сив ни те“ ба ра ња за ре со ци ја ли за ци ја 
на по ра неш ни те бор ци, ам не сти ја та ка ко ин стру мент за 
по ми ру ва ње, се пак проб ле ми те по сто е ја, а не кои од нив 
и де нес по сто јат. Од овие при чи ни пред ме тот на овој 
истра жу вач ки труд се од не су ва на на чи нот и ус ло ви те 
под кои се ре а ли зи раа про гра ми те ДРР, ка ко не оп ход на 
прет по ста вка за имп ле мен та ци ја на ОРД.
И по крај тоа што по ми наа де сет го ди ни од пот пи шу ва-
ње то на ОРД, не го ва та имп ле мен та ци ја е сè уште акту-
ел на. Од оваа и од прет ход но на ве де ни те при чи ни сме-
там де ка те ма та е сè уште оп штес тве но ре ле вант на. Од 
дру га стра на неј зи на та на уч на та ре ле вант ност е ре зул-
тат на фа ктот што иа ко за се кој про цес што е дел од про-
гра ми те ДРР има одре де ни по да то ци, се пак не до ста су-
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ва сту ди ја ко ја ре а ли зи ра ње то на овие про гра ми го ана-
ли зи ра ка ко це ли на и по е ди неч ни те про це си ме ѓу себ но 
при чин ско-пос ле дич но ги по вр зу ва.

Ме то до ло ги ја
При ма рен из вор на по да то ци се акти те врз ос но ва на 
кој се ре а ли зи раа про гра ми те ДРР. За ана ли за на овие 
акти, се ко ри сти нор ма тив ни от ме тод. Се кун да рен из-
вор на по да то ци се на уч ни тру до ви кои во одре ден обем 
и од одре ден ас пект го обра бо ту ва ат пред ме тот на ова 
истра жу ва ње. Се ко ри стат и из ја ви во ме ди у ми те на по-
ли ти ча ри, дип ло ма ти и екс пер ти, кои се од не су ва ат на 
пред ме тот на истра жу ва ње то. За обра бо тка на по да то-
ци те од се кун дар ни те из во ри се ко ри сти ме то дот на се-
ман тич ка ана ли за, пре ку кој се на сто ју ва да се открие 
зна че ње то на она што се са ка ло да се ка же во кон текст 
на кон крет на та со др жи на. 

ЗНАЧЕЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ ДРР
Во пос тконф ликт ни те оп штес тва при о ри те ти те за ре-
ша ва ње на оп штес тве ни те проб ле ми се по ста ве ни по 
со се ма раз ли чен ре дос лед од ре дос ле дот што по стои во 
оп штес тва та со ста бил на без бед нос на со стој ба. Во пр ви-
те, нај бит но е да се оси гу ра за ед ни ца та де ка е дој де но до 
точ ка до ко ја по ве ќе не по стои по тен ци јал за во о ру же-
но на силс тво и е за поч нат про цес на гра де ње на ми рот. 
Аген да та за мир на Обе ди не ти те на ции гра де ње то на 
ми рот го де фи ни ра ка ко „актив ност да се иден ти фи ку-
ва ат и под др жат стру кту ри те кои има ат тен ден ци ја да 
го за јак нат и зац вр стат ми рот, со цел да се из бег не по-
втор но то вра ќа ње на конф ли ктот“ (An Agend for Peace, 
1992, p.11). Про гра ми те ДPР се ед на од тие актив но сти. 
Пре циз но исп ла ни ра ни те и реaли зи ра ни те про гра ми 
ДРР мо же да ги убе дат стра ни те во конф ли ктот во мож-
но ста и по тен ци ја лот за тра ен пре кин на не при ја телс-
тва та, што всуш ност е вид ли ва та стра на на ми ров ни те 
до го во ри.
Во прин цип, про гра ми те ДРР се стру кту ри ра ни во три 
фа зи (де мо би ли за ци ја, раз о ру жу ва ње и ре со ци ја ли за-
ци ја), се ко ја со раз лич ни це ли и ин вол ви ра ни акте ри. 
Овие фа зи не мо же да би дат разг ле ду ва ни изо ли ра но 
или по хро но ло шки ред. Це ли те на про гра ми те ДРР мо-
же да се де фи ни ра ат ка ко кра тко роч ни и дол го роч ни 
це ли.
Кра тко роч на цел е ре ста вра ци ја та на без бед но ста и ста-
бил но ста во оп штес тво то пре ку раз о ру жу ва ње на стра-
ни те во конф ли ктот. Де мо би ли за ци ја та на во о ру же ни те 
гру пи е дру ги от фун да мен та лен че кор во по до бру ва ње 
на без бед нос ни те ус ло ви и ста ва ње крај на на силс тво то. 
Овие два по чет ни че ко ри ги соз да ва ат не оп ход ни те ус-
ло ви за по на та мош ни ми ров ни, по ли тич ки, со ци јал ни и 
еко ном ски актив но сти.
Дол го роч ни це ли на про гра ми те ДРР се одрж ли ва со-
ци јал на и еко ном ска ре со ци ја ли за ци ја на по ра неш ни те 
бор ци. Со по стиг ну ва ње на дол го роч ни те це ли, се соз-
да ва ат ус ло ви за це лос на имп ле мен та ци ја на ми ров ни-
от до го вор и соз да ва ње ста бил но и мир но оп штес тво 
(Fusato M., 2003).
Овие про гра ми не се се оп фа тен про ект за раз вој, тие се 
при вре ме ни мер ки за олес ну ва ње на тран зи ци ја та од 
вој на кон мир. Ако има тен ден ци ја про гра ми те ДРР да 
би дат одрж ли ви на долг рок, мо ра да би дат под др жа ни 
со мер ки за гра де ње до вер ба по ме ѓу стра ни те во конф-
ли ктот и мер ки за со ци ја лен и еко ном ски раз вој.

СООЧУВАЊЕ СО ПОЛИТИЧКО-
БЕЗБЕДНОСНАТА КРИЗА ВО МАКЕДОНИЈА 
Во о ру же но то на силс тво то во Ма ке до ни ја еска ли ра во 
фе вру а ри 2001 го ди на, но во мај бе ше еви дент но де ка 
ма ке дон ски те без бед нос ни си ли сè по мал ку се спо соб-
ни да ја кон тро ли ра ат си ту а ци ја та. Ка ко ре зул тат на тоа, 
ме ѓу на род на та за ед ни ца врз се бе зе де актив на уло га во 

кри за та. 
За вре ме на кри за та во Ма ке до ни ја ка ко ли чен прет-
став ник на пре тсе да ва чот на ОБСЕ, бе ше име ну ван 
ам ба са до рот Ро берт Фро вик. Тој на ма ке дон ска та јав-
ност ѝ ста на поз нат ка ко по сред ник во пре го во ри те за 
пот пи шу ва ње на т.н. При зрен ска дек ла ра ци ја (22 мај 
2001) од стра на на по ли тич ки те ли де ри на ал бан ски те 
пар ла мен тар ни пар тии, Имер Име ри и Ар бен Џа фе ри 
и во е ни от ли дер на ОНА, Али Ах ме ти. Овој до ку мент 
прет ста ву ва ше приз на ва ње на ОНА ка ко пра вен суб јект 
и стра на во пре го во ри те. Пот пи шу ва ње то на дек ла ра-
ци ја та зна че ше ин сти ту ци о на ли зи ра ње на со ра бо тка-
та по ме ѓу ал бан ски от по ли тич ки блок и во о ру же ни те 
ал бан ски гру пи во Ма ке до ни ја (Ми трев ска М., 2009, 
стр.116). По доц на, су шти на та на дек ла ра ци ја та е при фа-
те на во одред би те на ОРД. 
На 06.07.2001 го ди на ста пи во си ла Спо год ба та за пре-
кин на ог нот по ме ѓу ма ке дон ски те без бед нос ни си ли и 
при пад ни ци те на ОНА, ко ја бе ше пот пи ша на со по сред-
ниш тво на по сред ни кот на НАТО, Пи тер Фејт. Спо год-
ба та за пре кин на ог нот, што ка ко крај на цел го има ше 
раз о ру жу ва ње то и ко неч но то рас пу шта ње на ал бан ски-
те во о ру же ни гру пи, на 04.07.2001 пр во бе ше пот пи ша-
на во При зрен од по сред ни кот Фејт и прет став ни кот на 
ал бан ски те во о ру же ни гру пи Али Ах ме ти. На 05.07.2001 
г. Фејт пот пи ша но ва спо год ба со двај ца та ма ке дон ски 
ге не ра ли, Пан де Пе тров ски, на чал ник на Ге не рал шта-
бот на АРМ и Ри сто Га лев ски, шеф на уни фор ми ра ни те 
по ли цај ци во МВР. Пот пи шу ва ње то на Спо год ба та бе ше 
со бла гос лов на пре тсе да те лот Трај ков ски, а свој пе чат 
ста ви ја и ге не рал ни от се кре тар на НАТО, Ро бер тсон и 
ви со ки от прет став ник на ЕУ, Со ла на. Со ова ма ке дон-
ски те вла сти га ран ти раа де ка ќе го по чи ту ва ат пре ки-
нот на ог нот и ќе се воз др жу ва ат од си те во е ни дејс тви ја 
и упо тре ба на си ла. Ова бе ше по че ток на ре а ли зи ра ње 
на про гра ми те ДРР во Ма ке до ни ја.
Со о че ни со фа ктот де ка др жа ва та не мо же са ма да се 
спра ви со без бед нос на та со стој ба, пре тсе да те лот на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја ис пра ти пис мо со кое ба ра ше по-
мош од НАТО во про це сот на раз о ру жу ва ње на ал бан-
ски те во о ру же ни гру пи. На пис мо то од пре тсе да те лот 
Трај ков ски, спе ци јал ни от прет став ник на ге не рал ни от 
се кре тар на НАТО, Пи тер Фејт од го во ри со пис мо во 
кое се истак на под го тве ност да се да де по мош во овој 
про цес, но са мо ако пар ла мен тар ни те по ли тич ки пар-
тии ги ис пол нат след ни ве ус ло ви:
1. Усво ју ва ње општ по ли тич ки до го вор по ме ѓу глав ни-

те по ли тич ки пар тии; 
2. Соз да ва ње ле гал ни и аде кват ни рам ки за на мен ски-

те си ли на НАТО, кои би ја пред во де ле ми ров на та 
опе ра ци ја во криз ни те по драч ја;

3. Пре зен ти ра ње план за мо да ли те ти те и де та ли те око-
лу пре да ва ње на оруж је то кој би бил усво ен од стра-
на на вла да та на РМ и НАТО; и

4. Вос по ста ву ва ње тра ен пре кин на ог нот (Ми трев ска 
М., 2009, стр.131).

По пот пи шу ва ње то на ОРД беа ис пол не ти фор мал ни те 
ус ло ви кои НАТО ги на мет на за ин тер ве ни ра ње во ма-
ке дон ска та кри за. Во точ ка 2 од ОРД пот пис ни ци те се 
об вр зу ва ат на тра ен пре кин на ог нот, раз о ру жу ва ње на 
ал бан ски те во о ру же ни гру пи и до бро вол но рас пу шта-
ње. Во су шти на со оваа точ ка са ми от пре кин на не при ја-
телс тва та зна чи соз да ва ње фор мал ни ус ло ви за по че ток 
на ре а ли зи ра ње на про гра ми те ДРР во Ма ке до ни ја. 

РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ ДРР ВО 
МАКЕДОНИЈА
Пре да ва ње на оруж је то 
Пр ви от че кор во на ма лу ва ње на по тен ци ја лот за во о ру-
же но на силс тво во оп штес тво то е не го во што по го ле мо 
раз о ру жу ва ње. Уште по ве ќе ко га се ра бо ти за пос тконф-
ли ктен пер и од. Ра зо ру жу ва ње то по пра ви ло е пр ва та 
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фа за од про гра ми те ДРР. Нај го ле ми от проб лем кај раз о-
ру жу ва ње то е со би ра ње то ма ло и лес но оруж је, кое лес-
но се крие и те шко се зе ма пред вид. И по сто е ње то на 
па ра во е ни гру пи го комп ли ци ра раз о ру жу ва ње то. 
Ма ке до ни ја, ка ко впро чем и со сед ни те др жа ви, ва жи 
за оп штес тво во кое се не гу ва по се бен култ кон оруж-
је то. Пред рас па дот на Ју гос ла ви ја, спо ред офи ци јал-
ни те из ве штаи, на те ри то ри ја та на Ма ке до ни ја има ло 
99.324 пар чи ња ма ло оруж је. Во оваа број ка е вклу че но 
и оруж је то кое го по се ду ва ат др жав ни те ор га ни и оруж-
је то во сопс тве ност на гра ѓа ни за кое има ат доз во ла 
(Garllot.R.S., 2004, p.62). Спо ред по да то ци те на МВР, на 
по че то кот на не за вис но ста има ше око лу 52.000 пар чи-
ња оруж је ле гал но по се ду ва но од гра ѓа ни те. Во 2003 го-
ди на во Ма ке до ни ја има ше 155.996 пар чи ња оруж је, од 
кое 139.857 во сопс тве ност на фи зич ки ли ца, 13.797 пар-
чи ња ре ги стри ра ни на прав ни ли ца и 2.342 пар чи ња во 
сопс тве ност на стре лач ки асо ци ја ции.131 От ту ка мо же да 
се зак лу чи де ка во пер и од од де се ти на го ди ни бро јот на 
ле гал но по се ду ва но оруж је е зго ле мен за три па ти. 
Факт е де ка е мно гу те шко да се опре де ли ду ри и приб-
лиж но бро јот на иле гал но оруж је со кое рас по ла га ат 
гра ѓа ни те. Спо ред оцен ка та на ед на сту ди ја, тој се дви-
жи по ме ѓу 100.000 и 450.000 пар чи ња не ле гал но оруж је 
(Garllot.R.S., 2004, p.19). 
По стап ка та за до би ва ње доз во ла за по се ду ва ње и но-
се ње ог не но оруж је иа ко во прин цип е сло же на, за вре-
ме на по ли тич ко-без бед нос на та кри за бе ше упро сте на 
и ду ри се ди стри бу и ра ше ог не но оруж је на пар ти ски 
чле но ви без по чи ту ва ње на за кон ски те про це ду ри 
(Mitveeva, A. 2003). Пос ле ди ца на ова бе ше по ви кот за 
пре ре ги стра ци ја на ле гал но то оруж је и пер и од на по ми-
лу ва ње за ли ца та кои са ка ат да до би јат доз во ла за не ле-
гал но по се ду ва но то оруж је.132

Ба ра ње то доз во ли за оруж је од стра на на гра ѓа ни те дра-
стич но се зго ле ми за вре ме на кри за та во 2001 г. Бро јот 
на гра ѓа ни кои во 2001 и 2002 ап ли ци раа за доз во ла за 
по се ду ва ње и но се ње оруж је бе ше де сет па ти по го лем 
од оној во 2000 го ди на. Во 2001 на Кон фе рен ци ја на ОН 
за ма ло оруж је, ма ке дон ски от ми ни стер за над во реш-
ни ра бо ти об ја ви де ка во Ма ке до ни ја има приб лиж но 
700.000 пар чи ња иле гал но оруж је.133 Во јав но ста не ма ше 
ин фор ма ци ја ка ко е дој де но до овој по да ток.
По пот пи шу ва ње на OРД беа ис пол не ти ус ло ви те за от-
поч ну ва ње на ми си ја та на НАТО, на ре че на Су штин ска 
же тва (Essential Harwest), на ме не та за со би ра ње и уни-
шту ва ње на оруж је то и му ни ци ја та што го по се ду ваа 
ет нич ки те ал бан ски во о ру же ни гру пи. Ми си ја та има ше 
ман дат и да упо тре би си ла ако би дат за гро зе ни неј зи ни-
те тру пи и ако е по пре че но неј зи но то спро ве ду ва ње. Во 
опе ра ци ја та учес тву ваа 4.800 вој ни ци и во пер и од од 27 
август до 26 сеп тем ври 2001 го ди на, беа со бра ни 3.875 
пар чи ња оруж је и 397.625 пар чи ња ми ни, експ ло зи ви и 
му ни ци ја (Nato’s press briefing, 2001). Др жав ни те без бед-
нос ни си ли за вре ме на опе ра ци ја та не беа при сут ни во 
об ла сти те во кои се со би ра ше оруж је то. 
И по крај тоа што ми си ја та од стра на на НАТО бе ше оце-
не та ка ко ус пеш на, дел од ана ли ти ча ри те во др жа ва-
та сме та ат де ка се ра бо те ше за сим бо лич на опе ра ци ја, 
со ог лед на фа ктот де ка во др жа ва та има ше 150.000 до 
200.000 пар чи ња ма ло ка ли бар ско и лес но оруж је (Ван-
ков ска Б., 2003, стр.44). Од дру га стра на, тре ба да се има 
пред вид фа ктот де ка наб љу ду ва чи те на ЕУ во екот на 
во о ру же ни те дејс тви ја, про це ну ваа де ка ал бан ски те во-
о ру же ни гру пи рас по ла га ат со око лу 20.000 пар чи ња со-

131 Од стенографските белешки на 103 седница на Собрание на РМ, 
7.3.2002 г.
132 Решение на Уставниот суд на РМ У. Бр.: 169/2002-0-0 од 19.2.2003 г.
133 Овој случај се однесува на затворањето на вентилите на Лип-
ковската акумулација, со што постоеше реална можност од 
предизвикување хуманитарна катастрофа и делумно или целосно 
уништување на луѓето од кумановскиот регион.

вре ме но оруж је (Теј лор С., 2004, стр.203).
Ка ко мер ка за гра де ње до вер ба од стра на на вла сти те во 
др жа ва та бе ше пре ки на то со си те во е ни воз ду хоп лов ни 
опе ра ции за вре ме на ми си ја та освен ре дов на та ло ги-
стич ка под др шка на без бед нос ни те си ли и ева ку а ци ја 
на жр тви те во во нред ни со стој би, кои беа из вр шу ва ни 
во со ра бо тка со ко ман да та на ми си ја на НАТО.
Ми си ја та Су штин ска же тва бе ше дел од ми ров ни от про-
цес. Кол ку бор ци и оруж је има ше ОНА ста на чув стви-
тел но по ли тич ко пра ша ње. На ме сто да се на сто ју ва на 
це лос но раз о ру жу ва ње, а по доц на и де мо би ли за ци ја, 
опе ра ци ја та бе ше на со че на кон ма ни фе сти ра ње до бра 
вол ја за за поч ну ва ње на дол го ро чен ми ро вен про цес. 
На 26 август 2001 г. пре тсе да те лот на Вла да та на РМ из-
ја ви де ка НАТО тре ба да со бе рат нај мал ку 30.000 пар чи-
ња оруж је. Не го ви от порт па рол, Ми ло шев ски, не кој ден 
по доц на из ја ви де ка тре ба да се со бе рат 60.000 пар чи ња 
оруж је за да би де опе ра ци ја та ус пеш на. Ма ке дон ски от 
ми ни стер за вна треш ни ра бо ти упа ти по вик до НАТО 
да со бе рат нај мал ку 85.000 пар чи ња оруж је и по ве ќе од 
5 ми ли о ни пар чи ња му ни ци ја (Jovanovski V., Dulovski L., 
2002, p.61). Од ова ста ну ва јас но де ка по ли тич ка та ди-
мен зи ја на раз о ру жу ва ње то за ма ке дон ски те по ли ти-
ча ри бе ше мно гу по важ на од су штин ско то зна че ње за 
це ли от ми ро вен про цес.
Тре ба ше да се во ди сме тка до бро вол но то пре да ва ње на 
оруж је то кај за ед ни ца та на ет нич ки те Ал бан ци да не се 
до жи вее ка ко актив ност за раз о ру жу ва ње са мо на ет-
нич ки те Ал бан ци. Всуш ност, нај го лем број од чле но ви те 
на оваа ет нич ка за ед ни ца беа скеп тич ни кон актив но-
сти те на МВР во од нос на пра ша ње то за раз о ру жу ва ње. 
Де вет од де сет по ра неш ни при пад ни ци на ОНА твр деа 
де ка до бро вол но то пре да ва ње оруж је ќе би де не ус пеш-
но. Спо ред нив, це лос но раз о ру жу ва ње на ОНА мо же да 
се оче ку ва са мо ко га ОРД це лос но ќе би де имп ле мен ти-
ран (Garllot.R.S., 2004, p.9). 
Ед на од мал ку те актив но сти за раз о ру жу ва ње на ми ли-
тар но то ма ке дон ско оп штес тво, бе ше до не су ва ње то на 
За кон за до бро вол но со би ра ње и пре да ва ње на оруж је-
то (Со бра ние на РМ, ју ни 2003). Врз ос но ва на овој за кон 
беа по ви ка ни ли ца та кои не ле гал но по се ду ва ат оруж је 
до бро вол но да го пре да дат исто то. Чи нот на пре да ва ње 
не бе ше прос ле ден со еви ден ци ја или иден ти фи ка ци ја 
на ли ца та. За ко нот пред ви ду ва ше вре мен ска рам ка во 
кој се спро ве де ак ци ја та и во тој рок, про тив ли ца та кои 
го пре да доа оруж је то не бе ше по ве де на кри вич на по-
стап ка. Ка ко мер ка на гра де ње до вер ба и чин на до бра 
вол ја за пре тсе да тел на Ко ор ди на тив но то те ло за спро-
ве ду ва ње на На ци о нал на та про гра ма за зго ле му ва ње 
на оп шта та си гур ност пре ку до бро вол но пре да ва ње на 
ог не но то оруж је, му ни ци ја и експ ло зив ни ма те рии бе-
ше по ста вен Гзим Остре ни, по ра не шен во ен ко ман дант 
на ОНА. И во оваа актив ност ма ке дон ски те вла сти имаа 
под др шка од ме ѓу на род на та за ед ни ца, пре ку Про гра ма-
та на УНДП за кон тро ла на ма ло то оруж је. 
Ова бе ше вто ра фа за на раз о ру жу ва ње то на ре че на „Ам-
не сти ја за оруж је то“, во ко ја беа со бра ни 7.571 пар чи ња 
оруж је (Ата на сов П., 2006, стр.186). Ге не рал но, и оваа ак-
ци ја бе ше оце не та ка ко не ус пеш на. Со бра но то оруж је 
бе ше око лу осум па ти по мал ку од оче ку ва ња та на МВР 
пред по че то кот на ак ци ја та (Днев ник, 04.07.2003, стр.13). 
Де мо би ли за ци ја 
Де мо би ли за ци ја та го оп фа ќа рас пу шта ње то на во е ни те 
еди ни ци. Во ус ло ви на во о ру жен конф ликт, де мо би ли-
за ци ја та сле ду ва по фа за та на раз о ру жу ва ње и е комп-
ле ксен про цес на кој тре ба да му се по све ти со од вет но 
вни ма ние. По ра неш ни те бор ци се спе ци фич на ран ли ва 
гру па, со ко ја оп штес тво то тре ба да би де по себ но вни-
ма тел но. Не оп ход но е да се обез бе дат со ци о е ко ном ски 
по да то ци за да се откри јат нив ни те ка ра кте ри сти ки, по-
тре би и ас пи ра ции во на со ка на ди зај ни ра ње со од вет на 
про гра ма за ре со ци ја ли за ци ја. Вни ма тел на ана ли за на 
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стру кту ра та, ка ра кте ри сти ки те и мож но сти те на по ра-
неш ни те бор ци се бит ни за пре циз но ди зај ни ра ње на 
про гра ми те ДРР. 
По ра неш ни те бор ци нуж но е во нај кра ток мо жен рок да 
се де мо би ли зи ра ат за да не прет ста ву ва ат не по сред на 
за ка на за без бед но ста во оп штес тво то. Пред де мо би ли-
за ци ја та тие тре ба да би дат за поз на е ни со она што мо же 
да го оче ку ва ат од ци вил ни от жи вот - пра ва та и об вр-
ски те, мож но сти те и огра ни чу ва ња та. Ако е из вод ли во, 
пост мо би ли за ци ска та фа за, со фо кус на еко ном ска та и 
со ци јал на та ре со ци ја ли за ци ја тре ба да би де пред ви де-
на во сре ди на та ко ја е нај при фат ли ва за по ра неш ни те 
бор ци.
На по че то кот на ре а ли за ци ја та на про гра ми те ДРР во 
Ма ке до ни ја тре ба ше да би де из вр ше на пре циз на ре ги-
стра ци ја на учес ни ци те во во о ру же ни те дејс тви ја и на 
две те стра ни со цел во по на та мош на та ре а ли за ци ја на 
про гра ми те не пре че но да мо жат да ги ос тва ру ва ат олес-
ну ва ња та пред ви де ни со нив. Ова во Ма ке до ни ја не бе-
ше сто ре но и мно гу па ти до се га е жа ри ште на проб ле ми 
и не до раз би ра ња.
На по че ток од по ли тич ко-без бед нос на та кри за во јав-
но ста по сто е ше впе ча ток де ка ОНА не ма го ле ма под-
др шка од ал бан ска та за ед ни ца во Ма ке до ни ја. Ме ѓу тоа, 
ка ко што поч наа „во е ни те ус пе си“, та ка нив ни те ре до ви 
поч наа да рас тат на приб лиж но 5.000 вој ни ци и ре зер-
ви сти. И по ра неш ни те при пад ни ци на ОНА твр деа де ка 
нив ни от број се дви жел 5.000- 5.500 лу ѓе (Grillot S., 2004).
Од ОНА твр деа де ка има ат шест бри га ди кои дејс тву ва-
ат во Ма ке до ни ја и по тен ци јал на си ла од 16.000 лу ѓе. Од 
дру га стра на, од ОБСЕ твр деа де ка ОНА има 10 бри га ди, 
а са мо спом на ти те шест се актив ни, што зна чи де ка има 
и при лич но по го лем ре зер вен со став. Ма ке дон ска та 
вла да сме та ше де ка има око лу 7.000 во о ру же ни ет нич-
ки Ал бан ци (Economist, 25.08.2001). Се пак, ОНА има ше 
и до бро ор га ни зи ран „втор еша лон“ кој бе ше за дол жен 
за ло ги сти ка, ко му ни ка ции, па тро ли ра ње. 
По прог ла су ва ње то за вр шу ва ње на ми си ја та на НАТО 
за раз о ру жу ва ње, на 27 сеп тем ври 2001 го ди на, на прес-
кон фе рен ци ја во Шип ко ви ца ли де рот на ОНА, Ах ме ти, 
об ја ви де ка од тој ден, точ но нап лад не во о ру же на та гру-
па е рас пу ште на. 
Не кол ку ме се ци по доц на за поч на про це сот на де мо-
би ли за ци ја на по ли ци ски те и ар ми ски те ре зер ви сти. 
По ло ви на од 7.000 ре гру ти ра ни беа де мо би ли зи ра ни. 
Проб ле ми те се по ја ви ја мно гу бр зо ка ко ре зул тат на 
тоа што не кои од рас пу ште ни те ре зер ви сти го за др-
жаа оруж је то. Еди ни ца та за бр за ре ак ци ја „Ла во ви“ кои 
функ ци о ни раа во рам ки те на МВР на сто ју ваа да се ди-
стан ци ра ат од кри ми нал на та гру па и нив на та ло ша ре-
пу та ци ја (Mitveeva, A. 2003, p.22), со цел ја за др жат сво-
ја та по зи ци ја во без бед нос ни от си стем и при евен ту ал-
на та про ме на на по ли тич ки от кон текст со из бо ри те во 
сеп тем ври 2002 го ди на. 
Иа ко де мо би ли за ци ја та се од ви ва ше на ви сти на бр зо, 
она ка ка ко што се пре по ра чу ва во те о ри ја та, се пак не 
мо жам да кон ста ти рам де ка ма ке дон ско то оп штес тво 
бе ше вни ма тел но со по ра неш ни те бор ци. На про тив, во-
оп што не се во де ше сме тка што ќе се слу чу ва отка ко ќе 
се рас пу штат во е ни те гру пи и нив ни те при пад ни ци ќе 
се вра тат во сре ди на та од ка де што по тек ну ва ат.
Ам не сти ја
Во ал бан ска та по ли тич ка за ед ни ца се сме та ше де ка 
еден од клуч ни те ин стру мен ти за на ци о нал но по ми ру-
ва ње134 и ре со ци ја ли за ци ја на по ра неш ни те бор ци е до-
не су ва ње то на За ко нот за ам не сти ја. За ко нот, кој бе ше 
до не сен во март 2002 го ди на, ги оп фа ти си те учес ни ци 
во конф ли ктот, без ог лед на стра на та на ко ја ѝ при па ѓаа. 
Цел та на За ко нот бе ше вос по ста ву ва ње на ми рот, над-
ми ну ва ње на кри за та во др жа ва та, ре ин те гра ци ја на ли-

134 Теута Арифи, Агрон Буџаку и Ермира Мехмети.

ца та кои под го тву ва ле и сто ри ле кри вич ни де ла во вр-
ска со конф ли ктот во 2001 го ди на и нив но по бр зо вра ќа-
ње во оп штес тво то ка ко сло бод ни гра ѓа ни.135 Со за ко нот 
се ам не сти ра ат и ли ца та кои за вре ме на конф ли ктот 
не се ја ви ле на по ка на та и ја од бег на ле во е на та служ-
ба, или са мо вол но се од да ле чи ле од во о ру же ни те си ли. 
За ко нот пред ви ду ва одре де ни ка те го рии по и ме нич но 
не о пре де ле ни ли ца да се ос ло бо дат од кри вич но то го-
не ње, да се за прат кри вич ни те по стап ки или пот пол но 
да се ос ло бо дат од из др жу ва ње или из вр шу ва ње каз на 
за твор. 
Одред би те од За ко нот јас но го опре де лу ва ат иск лу чо-
кот од при ме на на ам не сти ја та, упа ту вај ќи на над леж-
но ста на Ме ѓу на род ни от кри ви чен суд за го не ње ли ца 
од го вор ни за те шко кр ше ње на ме ѓу на род но то ху ма ни-
тар но пра во на те ри то ри ја та на По ра неш на Ју гос ла ви-
ја (Ха шки три бу нал), кој сог лас но не го ви от ста тут има 
при мат и над леж ност над на ци о нал ни те су до ви за кри-
вич ни те де ла ка ко што се кр ше ње на Же нев ска та кон-
вен ци ја од 1949 г., кр ше ње на за ко ни те и оби чај но то пра-
во, ге но цид и зло сторс тва про тив чо веш тво то. 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја му от ста пи пет кри вич ни по-
стап ки на Ха шки от три бу нал. Суд ска раз реш ни ца до би 
са мо пред ме тот „Љу бо тен“ во кој осом ни че ни те Љу бе 
Бо шков ски и Јо хан Тар чу лов ски беа об ви не ти за кр ше-
ње на за ко ни те и оби ча и те за во ју ва ње. Дру ги те 4 т.н. 
ха шки слу чаи во те кот на 2008 го ди на беа вра те ни во 
Ма ке до ни ја. 
Са мо пред ме тот „Ма вров ски ра бот ни ци“ е про це си ран 
пред ма ке дон ски те су до ви. Об ви не ни е то е по кре на то 
за кри вич но де ло ор га ни зи ра ње гру па и пот тик ну ва ње 
ге но цид и во е ни зло сторс тва. Пред ме ти те „Лип ков ска 
бра на“136, „Не про ште но“137 и „Водс тво то на ОНА“ сè уште 
се на о ѓа ат во Об ви ни телс тво. За пр ви те два пред ме ти 
истра га та е за вр ше на, но сè уште не ма од лу ка на об ви-
ни телс тво. До де ка за пред ме тот „Водс тво то на ОНА“, 
истра га та сè уште не е за вр ше на, а исто вре ме но екс пер-
ти те го сме та ат и за нај комп ли ци ран, би деј ќи во не го се 
вгра де ни нај те шки пос ле ди ци од конф ли ктот ка ко врз 
лу ѓе то та ка и врз кул тур но-исто ри ски те спо ме ни ци138. 
Ме ѓу тоа, во Ма ке до ни ја и де нес не по стои сог лас ност 
око лу пра ша ње то да ли ха шки те слу чаи пот па ѓа ат под 
на ци о нал на ју рис дик ци ја. Клуч но то пра ша ње се од не-
су ва на тоа во ка ква фа за и на ка ков на чин се вра те ни 
овие пред ме ти во Ма ке до ни ја. И по ова пра ша ње раз ли-
ки те во ста во ви те се по ет нич ка ли ни ја. За екс пер ти те 
од ма ке дон ска та ет нич ка за ед ни ца нес пор на е ју рис-
дик ци ја та на ма ке дон ски те су до ви, би деј ќи об ви не ти те 
за т.н. ха шки слу чаи се об ви не ти за ге но цид, зло сторс тва 
про тив чо веш тво то и кр ше ње на пра ви ла та на во ју ва ње 
и се дел од каз не ни те де ла пред ви де ни во ме ѓу на род но-
то каз не но пра во (Но ва Ма ке до ни ја, 13.9.2010), што сог-
лас но чл. 3 став 2 од За ко нот за ам не сти ја се иск лу чок 
од ам не сти ја та. До де ка екс пер ти те со ал бан ска ет нич ка 
при пад ност твр дат де ка со за ко нот се оп фа те ни и т.н. 
ха шки слу чаи. Тие сме та ат де ка пра ша ње то со „отво ре-
ни те“ ха шки слу чаи единс тве но мо же да се за тво ри со 
автен тич но тол ку ва ње на За ко нот за ам не сти ја. 
Ре со ци ја ли за ци ја
Ре со ци ја ли за ци ја та зна чи вра ќа ње во оп штес тве ни от 
жи вот на по ра неш ни те бор ци, од нос но вра ќа ње во сре-
ди на та ко ја не им е не поз на та, ту ку са мо одре де но вре-
ме би ле изо ли ра ни од неа. Тре ба да се во ди гри жа по ра-

135 Новата Влада во медиумите беше нарекувана „Влада на пиштоли 
и рози“, поради военото досие на ДУИ и логото на СДСМ.
136 Сите македонски медиуми 22-23 април 2010 г.
137 Постоечката законска регулатива ги опфаќа: Закон за посебните 
права на припадниците на безбедносните сили на РМ и членовите на 
нивните семејства, од 2002 г. и Законот за правата на воените инвали-
ди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата 
на паднатите борци од 1996 година.
138 Седница на Собранието на РМ на 20 ноември 2008 г.
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неш ни те бор ци во за ед ни ца та во ко ја се вра ќа ат да не 
би дат стиг ма ти зи ра ни ка ко не по год ни за во е на служ ба, 
или ка ко пре но си те ли на бо ле сти, на силс тво и не со од-
вет но од не су ва ње. 
По ра неш ни те бор ци прет ста ву ва ат до пол ни те лен пре-
диз вик за гра де ње на ми рот во пос тконф ликт но то оп-
штес тво по ра ди след ни те при чи ни: прет ста ву ва ат по-
тен ци јал на без бед нос на за ка на; мо же да би дат пер ци-
пи ра ни со сом неж, страв или лу ти на од оста на та та по-
пу ла ци ја; тие се че сто от трг на ти од нив на та за ед ни ца, 
ме сто на по тек ло или со ци јал на сре ди на; тие мо же да 
не ги зна ат или по ве ќе да не ги при фа ќа ат ос нов ни те 
оп штес тве ни пра ви ла (Colleta N., 1997, p. 2-3).
От ту ка, пр ви от че кор за ре со ци ја ли за ци ја на по ра неш-
ни те бор ци е нив но вклу чу ва ње во оп штес тво то. Про-
гра ми те ДРР тре ба да обез бе ду ва ат со ра бо тка со фор-
мал ни те и не фор мал ни оп штес тве ни мре жи, пси хо ло-
шка под др шка и со ве ту ва ње и ини ци ја ти ва за по втор но 
обе ди ну ва ње на се мејс тво то. 
Еко ном ска та по мош на по ра неш ни те бор ци е фи нал но-
то ба ра ње за да би дат ус пеш ни про гра ми те ДРР и одрж-
ли ви на долг рок. Цел та е да им овоз мо жи еко ном ска 
не за вис ност на по ра неш ни те бор ци, пре ку нив но вра-
бо ту ва ње. Ре со ци ја ли за ци ска та еко ном ска про гра ма за 
по ра неш ни те бор ци вклу чу ва обра зо ва ние и про фе си о-
на лен тре нинг, вра бо ту ва ње, охра бру ва ње на при ват на 
ини ци ја ти ва, раз вој на раз лич ни ве шти ни, при стап до 
обра бот ли во зем ји ште и кре ди ти. 
Во Ма ке до ни ја се пре поз на ва ат не кол ку актив но сти во 
сфе ра та на ре со ци ја ли за ци ја та. Ко га ја ана ли зи ра ме 
оваа фа за, пр во што ни до а ѓа на па мет е очај нич ки ба-
ра ња за вра бо ту ва ње (во др жав на та ад ми ни стра ци ја) на 
по ра неш ни те бор ци од две те стра ни во по ли тич ко-без-
бед нос на та кри за. 
Во нев ла ди ни от се ктор, од стра на на Ма ке дон ски от цен-
тар за ме ѓу на род на со ра бо тка, во те кот на 2005 и 2006 
го ди на ре а ли зи ра на е про гра ма за Ре со ци ја ли за ци ја на 
по ра неш ни те бор ци во конф ли ктот од 2001 го ди на. Со 
про гра ма та би ле оп фа те ни 569 по ра неш ни бор ци, чле-
но ви на Здру же ни е то на бра ни те ли те на РМ и на Здру-
же ни е то на ве те ра ни те на ОНА. Про ект ни те актив но-
сти оп фа ќа ле кур се ви по анг ли ски ја зик, по комп ју те ри, 
а 138 ли ца има ле обу ка на ра бот но ме сто. Од нив, око лу 
40 ли ца оста на ле на ра бо та и по за вр шу ва ње на про гра-
ма та (Днев ник, 13.07.2007).
Дру га по дед на кво за бе ле жи тел на, но и спе ци фич на 
актив ност во фа за та на ре со ци ја ли за ци ја е транс фор ма-
ци ја та на ОНА во по ли тич ка пар ти ја. Неј зи ни от ле ги-
ти ми тет, це ли те, пар ти ска та хи е рар хи ја во го ле ма ме ра 
се пот пи раа на прет ход на та во е на стру кту ра. Али Ах ме-
ти, во е ни от ли дер на ОНА, ста на ли дер на но во фор ми-
ранaта пар ти ја ДУИ. Лу ѓе то најб ли ски до не го за зе доа 
ви со ки по зи ции во пар ти ска та стру кту ра. При мер, Му са 
Џа фе ри, еден од ко ман дан ти те на ОНА, ста на ге не ра лен 
се кре тар на ДУИ, Фаз ли Ве лиу, вуј ко на Ах ме ти и ко ман-
дант на ОНА, ста на пот пре тсе да тел на ДУИ. Функ ци о-
не ри те на ДУИ на ло кал но ни во во не кол ку оп шти ни 
беа ко ман дан ти на ОНА во тие оп шти ни во пер и о дот 
на по ли тич ко-без бед нос на та кри за. Хаз би Ли ка во Те то-
во, Та лат Џа фе ри во Те ар це, Са ду ла Ду ра ку во Лип ко во 
итн. Се пак, ДУИ не бе ше со ста ве на са мо од по ра неш ни 
бор ци. Ка ко пар ти ски функ ци о не ри во ДУИ се вклу чи ја 
и истак на ти ал бан ски ин те ле кту ал ци, што бе ше ин ди-
ка тор за ши ро ка та под др шка на но ви от по ли тич ки суб-
јект во рам ки те на ал бан ска та ет нич ка за ед ни ца. 
Во ДУИ ни ту се сра меа, ни ту ја кри е ја сво ја та по вр за-
ност со ОНА. На про тив. Во се ко ја при ли ка ја наг ла су ваа 
сво ја та по вр за ност со во о ру же на та гру па. Ло кал ни те 
екс пер ти и ка дри те на ДУИ се сог ла су ва ат де ка ле ги-
ти ми те тот на пар ти ја та до а ѓа од ОНА (Taleski D., 2011).
Ко га се фор ми ра ДУИ во 2002 го ди на, глав на та цел ѝ 
бе ше це лос на имп ле мен та ци ја на ОРД. Вле гу ва ње то на 

ДУИ во по ли ти ка та бе ше прет ста ве но ка ко про дол же-
ние на во о ру же на та бор ба на ОНА, овој пат без оруж је. 
Бор ба во рам ки те на ле ги тим ни те ин сти ту ции. Во те-
кот на из бор на та кам па ња во 2002 го ди на но ви от по-
ли тич ки суб јект ги гло ри фи ци ра ше по стиг ну ва ња та на 
по ра неш на та во о ру же на гру па. Ва ка по ста ве на но ва та 
по ли тич ка пар ти ја бе ше под др жа на од мно зинс тво то 
при пад ни ци на ал бан ска та ет нич ка за ед ни ца и са мо не-
кол ку ме се ци по фор ми ра ње то, ДУИ ста на но ви от парт-
нер во ко а ли ци ска та вла да.
Ре со ци ја ли за ци ја та по ус пеш но се ре а ли зи ра ше во од-
нос на нај ви со ки те и сред ни те еша ло ни на ОНА, откол-
ку во по ни ски те, па от ту ка и по вре ме ни от из лив на не-
трп ли вост и фру стра ции кај оние кои учес тву ва ле во 
конф ли ктот, а не до би ле ни што освен ам не сти ја.
Ал бан ска та ет нич ка за ед ни ца ка ко дру га мер ка за по ми-
ру ва ње го сме та ше за кон ско то ре гу ли ра ње на ста ту сот 
на при пад ни ци те на по ра неш на та ОНА. Во април 2010 г. 
до Со бра ни е то на РМ бе ше под не сен пред лог-за кон кој 
се од не су ва ше на пра ва та на за ги на ти те при пад ни ци 
на ОНА во конф ли ктот, чле но ви те на нив ни те се мејс-
тва, ин ва ли ди те од конф ли ктот и ци ви ли те кои пре тр-
пе ле ште та од конф ли ктот. Пред ла га чи те сме таа де ка 
олес ну ва ња та што се пред ви де ни се иден тич ни со оние 
пред ви де ни во ва жеч ки от За кон за по себ ни те пра ва на 
при пад ни ци те на без бед нос ни те си ли на РМ и чле но ви-
те на нив ни те се мејс тва од 2002 го ди на. 
Кај ма ке дон ски от по ли тич ки блок по сто е ше кон сен зус 
де ка пра ва та на си те учес ни ци во конф ли ктот од 2001 
тре ба да би дат ре гу ли ра ни во рам ки те на по сто еч ка та 
за кон ска ре гу ла ти ва, по ра ди што пред лог-за ко нот за 
пра ва та на при пад ни ци те на ОНА не бе ше усво ен од 
стра на на Со бра ни е то. 
На при пад ни ци те на без бед нос ни те си ли за кон ски им 
се га ран ти ра ат пра ва во об ла ста на здрав стве на та за-
шти та, вра бо ту ва ње то, се меј на пен зи ја, па рич на по мош, 
стан бе но згри жу ва ње и обра зо ва ние. Се пак, тие сме таа 
де ка по сто еч ка та за кон ска ре гу ла ти ва е не со од вет на и 
не до вол на за ос тва ру ва ње на нив ни те пра ва. Ка ко ос-
нов ни не до ста то ци се пре поз на ва ат отсус тво то на де-
фи ни ра ње на ста ту сот учес ник во во е ни те дејс тви ја во 
2001 го ди на, отсус тво то на про гра ма за ре со ци ја ли за ци-
ја, по тре ба та од на до ме сток на не ма те ри јал на ште та на 
при пад ни ци те на без бед нос ни те си ли и чле но ви те на 
нив ни те се мејс тва и ре гу ли ра ње на ста ту сот на учес ни-
ци те кои не се во е ни ин ва ли ди. Одред би те од За ко нот 
во нај го ле ма ме ра се од не су ва ат на пра ва та на во е ни те 
ин ва ли ди и на се мејс тва та на за ги на ти те, а при пад ни-
ци те кои не се во е ни ин ва ли ди ре ал но има ат две пра ва: 
бесп лат но ви со ко обра зо ва ние; и пред ност при вра бо-
ту ва ње во бу џет ски ин сти ту ции. Од овие при чи ни бе-
ше под не сен пред лог-за кон со кој спо ред ини ци ја то рот, 
Здру же ни е то на при пад ни ци те на без бед нос ни те си ли 
„До сто инс тво“, от стра не ти се нај го лем број од прет ход-
но на ве де ни те не до ста то ци и на со од ве тен на чин при-
пад ни ци те на без бед нос ни те си ли и чле но ви те на нив-
ни те се мејс тва ќе мо же да ги ос тва ру ва ат сво и те пра ва. 
Би деј ќи пред лог-за ко нот не го до би по треб но то мно-
зинс тво во Со бра ни е то на РМ за да би де до не сен, оваа 
ма те ри ја оста ну ва ре гу ли ра на со За ко нот за по себ ни те 
пра ва на при пад ни ци те на без бед нос ни те си ли на РМ и 
чле но ви те на нив ни те се мејс тва, од 2002 г.

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

Заклучоци
Во Ма ке до ни ја не ма ше пре ци зен план за про гра ми те 
ДРР
Ос нов ни те прет по ста вки за ус пех на про гра ми те ДРР 
се по сто е ње по ли тич ка вол ја, вни ма тел но исп ла ни ран 
при стап со од ве тен на мож но сти те и оче ку ва ња та на оп-
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штес тво то, ка ко и на по тре би те на по ра неш ни те бор ци, 
по сто е ње транс па рен тен ин сти ту ци о на лен до го вор со 
ед но ста вен мо ни то ринг и си стем кој овоз мо жу ва ефи-
кас на, но фле кси бил на имп ле мен та ци ја на про гра ми те. 
Во ма ке дон ски от слу чај не до ста су ва пре циз но пла ни ра-
ње на се ко ја фа за од про гра ми те ДРР. 
Си те фа зи на ДРР за поч на ти, но не се це лос но ре а ли-
зи ра ни
На прв пог лед Ма ке до ни ја со вр ше но се вкло пу ва во 
прет по ста вки те за ус пеш ни про гра ми ДРР. Ме ѓу тоа сè 
уште по стои по де ле ност по ет нич ка ли ни ја за по ве ќе 
пра ша ња кои се бит ни за спро ве ду ва ње на ОРД. И 10 
го ди ни по пот пи шу ва ње то на ОРД, про гра ми те ДРР не 
се це лос но ре а ли зи ра ни. Факт е де ка и три те фа зи се за-
поч на ти. Се пак, це лос на ре а ли за ци ја не до ста су ва. Клуч-
на е про гра ма та за ре со ци ја ли за ци ја и актив но сти те 
што тре ба да се пре зе мат ка ко не оп хо ден ус лов за неј зи-
на ус пеш на ре а ли за ци ја, а се тоа во на со ка на не пре че на 
при ме на на ОРД и ус пеш но гра де ње на ми рот.
Не под го тве ност на оп штес тво то за ре со ци ја ли за ци ја
Во ма ке дон ско то оп штес тво по сто јат раз лич ни пер цеп-
ции за су шти на та на про гра ми те ДРР, осо бе но во од нос 
на уве ру ва ње то де ка е мож но да се изд вои ед на или две 
фа зи од про це сот, и та ка да се ре а ли зи ра не го ва та це-
ли на. Се пре фе ри ра ат ди мен зи и те на раз о ру жу ва ње и 
де мо би ли за ци ја, до де ка во од нос на ре со ци ја ли за ци ја та 
на по ра неш ни те бор ци по стои не под го тве но сти на оп-
штес тво то и сом неж кај лу ѓе то. 

Пре по ра ки
Ра зо ру жу ва ње то не мно гу ус пеш но, но сим бо лич но 
важ но
Иа ко ак ци и те за раз о ру жу ва ње од стра на на по ли тич ка-
та или екс перт ска та јав ност се оце ну ва ни ка ко не ус пеш-
ни, се пак раз о ру жу ва ње то има вли ја ние врз ре ал но по-
до бру ва ње на без бед нос ни те ус ло ви, но и пси хо ло шки 
вли јае врз лу ѓе то. Про це сот сим бо лич но ја оз на чу ва 
тран зи ци ја та од во ен во ци ви лен жи вот. До пол ни тел но, 
јав но то уни шту ва ње на оруж је то ја про мо ви ра про гра-
ма та ДРР и ја за јак ну ва до вер ба та на за ед ни ца та во неа.
Ха шки те слу чаи и ста ту сот на бор ци те со кри зен по-
тен ци јал
Отво ре ни те пра ша ња ка ко ха шки те слу чаи и ста ту сот 
на учес ни ци те во во о ру же ни те дејс тви ја од 2001 го ди на 
има ат по тен ци јал да вли ја ат врз при ме на та на ОРД, ста-
бил но ста на по ли тич ка та со стој ба, а от ту ка и врз це ли от 
про цес на пос тконф ликт но гра де ње на ми рот.
Ре а ли за ци ја на про гра ми те ДРР ус лов за по ми ру ва ње
Би деј ќи во точ ка 2 од ОРД пре ки нот на не при ја телс тва-
та, раз о ру жу ва ње то и де мо би ли за ци ја та се прет по ста-
вка за пред ви де ни те устав ни и за кон ски ре фор ми, мо же 
да се кон ста ти ра де ка де лум но или не со од вет но ре а ли-
зи ра ње на про гра ми те ДРР мо же да го до ве де це ли от 
ми ро вен про цес во пра ша ње и оп штес тво то да го вра ти 
та му од ка де што поч нав ме во 2001 го ди на, за тоа што 
не ус пе хот на про гра ми те ДРР е си гур на фор му ла пос-
тконф ликт на та фа за да пре ми не во пре тконф ликт на. 
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Ka dhjetë vjet përvojë kryesisht në organizata ndërkombëtare dhe 
joqeveritare si koordinatore dhe zbatuese e projekteve të lidhura 
me ndërtimin e masave të besimit, parandalimin e konflikteve, 
pajtimin, ndërtimin e komuniteteve të sigurta, të drejtat e njeriut, 
BE - Integrimet. Është themeluese e organizatës Qendra për 
menaxhimin e ndryshimeve, që synon promovimin e ndryshimeve 
paqësore dhe të menaxhimit të tyre, sikurse edhe autor i një libri 
shkencor “Vetëvendosja e popujve në kushte të globalizimit”.

Nataliјa Šikova, was born on 17.12.1976 and for the last four years 
she has worked first for the Secretariat for European Affairs, and 
then at the Ministry of Information Society and Administration, 
as an assistant for a programme supported by the British 
Embassy, directed to building the administrative capacities for EU 
integrations and support of the administrative reforms. Šikova is 
a Master of International Law and a PhD candidate in the same 
area, a graduated lawyer holding a BAR license. She has a ten year 
working experience, primarily in international government and 
non-governmental organizations, as a coordinator and implementer 
of projects related to confidence building measures, conflict 
prevention, reconciliation, building sage communities, human 
rights, EU integrations. She is the founder of the organizations 
Centre for Change Management, whose goal is promotion and 
support of non-violent changes and their management, and she is 
the author of the scholarly book Selfdetermination of Peoples in 
Conditions of Globalization.

На та ли ја Ши ко ва е ро де на на 17.12.1976 го ди на и во из-
ми на ти ве че ти ри го ди ни ра бо те ла нај на пред во Се кре та ри-
ја тот за европ ски пра ша ња, а по тоа и во Ми ни стерс тво то за 
ин фор ма тич ко оп штес тво и ад ми ни стра ци ја, ка ко аси стент 
на про гра ма под др жа на од Бри тан ска та ам ба са да, на со че на 
кон гра де ње ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти за ЕУ – ин те гра-
ции и под др шка на ад ми ни стра тив ни те ре фор ми. Ши ко ва е 
ма ги стер на ме ѓу на род но то пра во и до кто рант во иста та сфе-
ра, дип ло ми ран прав ник со по ло жен пра во су ден ис пит. Има 
де се тго диш но ра бот но искус тво пре теж но во ме ѓу на род ни 
вла ди ни и нев ла ди ни ор га ни за ции ка ко ко ор ди на тор и имп-
ле мен та тор на про е кти по вр за ни со гра де ње мер ки на до вер-
ба, спре чу ва ње конф ли кти, по ми ру ва ње, гра де ње без бед ни 
за ед ни ци, чо ве ко ви пра ва, ин те гра ции во ЕУ. Ос но вач е на 
ор га ни за ци ја та Цен тар за упра ву ва ње со про ме ни, чи ја цел е 
про мо ци ја и за ла га ње за не на сил ни про ме ни и нив но ме на џи-
ра ње, ка ко и автор на на уч на та кни га Са мо о пре де лу ва ње на 
на ро ди те во ус ло ви на гло ба ли за ци ја. 

Natalia Shikova ka lindur më 17.12.1976 dhe në katër vitet e fundit 
fillimisht ka punuar në Sekretariatin për çështje evropiane dhe më 
pas edhe në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, 
si asistente e programit të mbështetur nga Ambasada britanike, 
e kahëzuar drejt ngritjes së kapaciteteve administrative për BE- 
integrimi dhe mbështetja e reformave administrative. Shikova 
është magjistre e Drejtësisë me provim të kryer të jurisprudencës. 

Јор дан ка Га ле ва е дип ло ми ран по ли ти ко лог во об ла ста на 
ме ѓу на род на по ли ти ка, ма ги стер по по ли ти ко ло ги ја и по еко-
но ми ја на ко о пе ра ци ја и до ктор на на у ки по ме ѓу на род на со-
ра бо тка и по ли ти ки за одрж лив раз вој. Сво е то ви со ко обра зо-
ва ние го стек на на Уни вер зи те тот на Бо ло ња во Ита ли ја, ка де 
за вре ме на сво јот сту ди ски пре стој ра бо ти и ка ко пре ве ду вач 
и мул ти кул ту ра лен ме ди ја тор за со цио-кул ту ро ло шка та ко о-
пе ра ти ва Се за мо од Фор ли и ка ко и за по тре би те на др жав ни-
те ло кал ни ор га ни на Ре пуб ли ка Ита ли ја. Сво е то ака дем ско 
на став нич ко искус тво го стек ну ва ка ко „ре тур нинг ско лар“ 
(Returning Scholar), во склоп на про гра ма та АФП, при по ли тич-
ки те сту дии на Прав ни от фа кул тет во Скоп је на уни вер зи те-
тот „Св. Ки рил и Ме то диј“.

Jordanka Galeva është politikologe e diplomuar në fushën e 
politikës ndërkombëtare, magjistra e politikologjisë dhe ekonomisë 
së bashkëpunimit dhe doktor i shkencave për bashkëpunim 
ndërkombëtar dhe politikat për zhvillim të qëndrueshëm. Arsimin 
e saj të lartë e kreu në Universitetin e Bolonjës në Itali, ku gjatë 

qëndrimit për studime ka punuar si përkthyes dhe ndërmjetës 
multi-kulturor për kooperativën socio-kulturore Sezamo të Forlit 
dhe për nevojat e organeve shtetërore lokale të Republikës së 
Italisë. Përvojën akademike të mëesuesisë e fitoi si Returning 
Scholar, në kuadër të programit të AFP-së në studimet politike të 
Fakultetit të Drejtësisë në Shkup në Universitetin “Shën Cirili dhe 
Metodi”.

Jordanka Galeva is a graduated political scientist in the area of 
international politics, MA in political sciences and cooperative 
economy and a PhD in international cooperation and sustainable 
development policies. She has received her high education from 
the University of Bologna in Italy, where she also worked as a 
translator and multicultural mediator for the socio-culturological 
cooperative of Sesamo from Forli, as well as for the needs of the 
local bodies of the Republic of Italy. She obtained her academic 
teaching experience as a Returning Scholar at AFP programme, 
in political studies at the Law Faculty in Skopje, at Ss. Cyril and 
Methodius University.

Мар јан Мла де нов ски е ро ден на 14.8.1977 г. во Ку ма но во. Дип-
ло ми рал и ма ги стри рал на Фи ло зоф ски от фа кул тет во Скоп-
је, а до кто ри рал со ци о ло шки на у ки на Европ ски от цен тар за 
мир и раз вој при Уни вер зи те тот за мир на Обе ди не ти те на ции 
во Бел град. Од 2003 г. е акти вен во гра ѓан ски от се ктор, ка де е 
про фе си о нал но ан га жи ран за изра бо тка на пред лог-про е кти, 
пла но ви за ре а ли за ци ја на про ект ни те актив но сти, бу џе ти, 
ана ли зи, опис ни и фи нан си ски из ве штаи и сл. Бил и еду ка тор 
на по ве ќе оп штес тве ни те ми, пре да вач на цик лус три би ни, а 
ра ко во дел со истра жу вач ки ти мо ви во рам ки на 9 истра жу ва-
ња. Има изра бо те но по ве ќе тру до ви во об ла ста на со ци јал на та 
за шти та, ин те гра ци ја та на мал цин ски те гру пи, ме наџ мен тот 
со чо веч ки ре сур си итн. Во 2009 г. е из бран за аси стент на Уни-
вер зи те тот за ту ри зам и ме наџ мент во Скоп је. По ле на не го-
ви от ин те рес се мал цин ски те пра ша ња, де ви јант ни те по ја ви 
ка ко и со ци јал ни те проб ле ми.

Marjan Mladenovski ka lindur më 14.08.1977 në Kumanovë. Ka 
diplomuar dhe magjistruar në Fakultetin Filozofik në Shkup, ndërsa 
ka doktoruar në Shkencat Sociale në Qendrën Evropiane për Paqe 
dhe Zhvillim në Universitetin për Paqe të Kombeve të Bashkuara 
në Beograd. Që nga viti 2003 është aktiv në sektorin civil, ku është 
i angazhuar profesionalisht për përgatitjen e propozim-projekteve, 
planeve për realizimin e aktiviteteve të projektit, buxhete, analiza, 
raporte përshkruese dhe financiare dhe kështu me radhë. Ka 
qenë edhe edukator i shumë temave sociale, pedagog i tribunave 
ciklike, ndërsa ka udhëhequr ekipet kërkimore në kuadër të 9 
hulumtimeve. Ka përgatitur më shumë vepra në fushën e mbrojtjes 
sociale, integrimin e grupeve minoritare, menaxhimin me burimet 
njerëzore, etj. Në vitin 2009 u zgjodh asistent në Universitetin e 
Turizmit dhe Menaxhimit në Shkup. Fusha e interesit të tij janë 
çështjet e pakicave, dukuritë devijuese dhe problemet sociale.



148

Marjan Mladenovski was born on 14.08.1977 in Kumanovo. He 
graduated and received his MA from the Faculty of Philosophy 
in Skopje, and he received his PhD in sociological sciences at 
the European Centre of Peace and Development at the United 
National Peace University in Belgrade. Since 2003 he has been 
active in the civil sector, where he has been professionally involved 
in preparing project proposals, plans for implementation of project 

activities, budgets, analyses, descriptive and financial reports, etc. 
He has been an educator at a number of social topics, a lecturer 
at debates and he manages research teams in 9 researches. He 
has prepared a number of papers in the area of social protection, 
minority group integration, human resource management etc. 
He became a teaching assistant at the Tourism and Management 
University in Skopje in 2009. His field of interest is minority issues, 
deviant occurrences as well as social problems.

Фис ник Ша ба ни е ро ден во 1986 го ди на во Ку ма но во. Има 
за вр ше но до дип лом ски сту дии на Прав ни от фа кул тет при 
Др жав ни от уни вер зи тет во Те то во (ДУТ) и мо мен тал но ги 
за вр шу ва ма ги стер ски те сту дии по гра ѓан ско пра во на Прав-
ни от фа кул тет при исти от уни вер зи тет. За вре ме на сту ди и-
те од 2006 до 2008 г. бе ше акти вен член и ге не ра лен се кре тар 
на Сту дент ска та уни ја на ДУТ. Во овој пер и од исто та ка бе-
ше член на Се на тот на ДУТ. Од октом ври 2008 го ди на до ју ни 
2009 го ди на ра бо ти ка ко аси стент по прав ни пред ме ти на Фа-
кул те тот за биз нис-ад ми ни стра ци ја и на Фа кул те тот за јав на 
ад ми ни стра ци ја во ДУТ. Од октом ври 2010 го ди на ра бо ти во 
МЦМС.

Fisnik Shabani ka lindur në vitin 1986 në Kumanovë. Ka 
mbaruar studimet pas diplomimit në Universitetin Juridik pranë 
Universitetit Shtetëror në Tetovë (USHT) dhe momentalisht 
i përfundon studimet e magjistraturës nga fusha e të drejtës 

qytetare në Fakultetin Juridik pranë universitetit të njëjtë. Gjatë 
studimeve nga viti 2006-2008 ishte anëtar aktiv dhe sekretar 
gjeneral i Unionit studentor të USHT. Në këtë periudhë gjithashtu 
ishte anëtar i Senatit të USHT. Nga tetori i viti 2008 deri në qershor 
2009, punon si asistent i lëndëve juridike në Fakultetin për Biznes 
Administratë dhe Fakultetin për Administratë Publike në USHT. 
Nga tetori i vitit 2010, punon në MCMS.

Fisnik Shabani was born in 1986 in Kumanovo. He has graduated 
from the Law Faculty at Tetovo State University (DUT) and at the 
moment he is finalising his master studies in civil law at the Law 
Faculty of the same university. During his studies from 2006-2008 
he was an active member and secretary general of DUT Student 
Union. At this period he was also a member of DUT Senate. From 
October 2008 to June 2009 he worked as an assistant in law 
subjects at the Faculty of Business Administration and the Public 
Administration Faculty at DUT. Since October 2010 he has worked 
at MCIC. 

Та ња Хаф нер-Аде ми е дип ло ми ран по ли ти ко лог по ме ѓу на-
род ни од но си од Уни вер зи те тот во Љуб ља на и ма ги стер по 
ме ѓу на род ни од но си и европ ски сту дии од Цен трал но е вроп-
ски от уни вер зи тет во Бу дим пе шта, Ун га ри ја. Ма ги стри ра со 
те за та „Гра де ње др жа ви и без бед но ста на Бал ка нот: Сту ди ја 
на слу чај Ма ке до ни ја“. Од 2003 г. ра бо ти во МЦМС ка ко ко ор-
ди на тор, а од 2009 г. ка ко из вр шен ди ре ктор на Бал кан ска та 
мре жа за раз вој на гра ѓан ско то оп штес тво (БЦСДН). 

Tanja hafner Ademi është politikologe e diplomuar në 
marrëdhënie ndërkombëtare nga Universiteti në Lubjanë dhe 
magjistre nga marrëdhëniet ndërkombëtare dhe studimet 
evropiane nga Universiteti Qendror-Evropian në Budapest, 

Hungari. Magjistroi me tezën “Ndërtimi i shteteve dhe siguria e 
Ballkanit: Studimi i rastit Maqedonia”. Nga viti 2003 punon në 
MCMS si koordinatore, ndërsa nga viti 2009 si drejtore ekzekutive 
e Rrjetit Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (BCSDN).

Tanja hafner Ademi is a graduated political scientist in 
international relations from Ljubljana University and an MA 
in international relations and European studies at the Central 
European University in Budapest,, Hungary. Her master thesis was 
on “State Building and Security in the Balkans: Macedonia Case 
Study”. Since 2003 she has worked at MCIC as a coordinator, and 
since 2009 as an executive director of the Balkan Civil Society 
Development Network (BCSDN).

Или на Не шиќ дип ло ми ра ла кул ту ра и ко му ни ка ци ја на уни-
вер зи те тот Нан си 2  во Фран ци ја. Од 2009 го ди на е ма ги стер 
по стра те ги ска ко му ни ка ци ја и од но си со јав но ста во Евро па 
од Цен та рот за европ ски сту дии во Нан си со ма ги стер ска те за 
„Бал кан - кр сто пат на кул тур ни иден ти те ти“. Од август 2010 
го ди на ра бо ти во МЦМС/ Бал кан ска та мре жа за раз вој на гра-
ѓан ско оп штес тво ка ко со ра бот ник на про е кти и за ко му ни-
ка ци ја.

ilina Neshiq ka diplomuar kulturë dhe komunikime në 
Universitetin Nansi 2 në Francë. Nga viti 2009 është magjistre 
e komunikimeve dhe marrëdhëniet me opinion në Evropë nga 

Qendra për studime evropiane në Nansi me tezën e magjistraturës 
“Ballkani – udhëkryq i identiteteve kulturore”. Nga gushti i vitit 
2010 punon në MCMS/Rrjeti Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë 
Civile si bashkëpunëtore e projekteve dhe për komunikim. 

ilina Nešik has graduated culture and communications at Nancy 
2 University in France. In 2009 she received her MA in strategic 
communications and public relations in Europe at the European 
Studies Centre in Nancy with the thesis “The Balkans – Crossroad 
of Cultural Identities”. Since August 2010 she has worked at 
MCIC/ Balkan Civil Society Development Network as project and 
communications assistant.

Сла ѓа на Ди ми шко ва е дип ло ми ран по ли ти ко лог, ма ги стер по 
прав ни на у ки од об ла ста на ме ѓу на род но то пра во. Има ра бо-
те но ка ко но ви нар за по ве ќе пе ча те ни ме ди у ми, а во мо мен тов 
е но ви нар на днев ни от вес ник Но ва Ма ке до ни ја. Има и ра бот-
но искус тво ка ко до пис ник на Ра дио Сло бод на Евро па. Освен 
но ви нарс тво то, има искус тво и ка ко пре да вач на ви со ко о бра-
зов ни ин сти ту ции, пр во на Уни вер зи те тот на Ју го и сточ на 
Евро па во Те то во, а по тоа и на Прав ни от фа кул тет „Ју сти ни-
јан Пр ви“. По крај но ви нарс тво то, во фо ку сот на ин те ре сот се 
и чо ве ко ви те пра ва. От ту ка под го тву ва ана ли за на за ко ни, ра-
бо ти ка ко кон сул тант. Автор е на кни га та „Сло бо да та на изра-
зу ва ње то и де мо кра ти ја та“, а има из да де но и по ве ќе тек сто ви 
во струч ни спи са ни ја. 

Sllagjana Dimishkova është politikologe e diplomuar magjistre 
e shkencave juridike nga fusha e së drejtës ndërkombëtare. Ka 
punuar si gazetare për më shumë mediume të shtypura, ndërsa 
aktualisht është gazetare në të përditshmen “Nova Makedonija”. 
Ka përvojë edhe si korrespondente e Radio Evropës së Lirë. Përveç 
gazetarisë, ka përvojë edhe si lektore në institucione të arsimit të 
lartë, fillimisht në Universitetin e Evropës Jug-lindore në Tetovë, 
ndërsa pastaj edhe në Fakultetin Juridik Justiniani i Parë. Përveç 
gazetarisë, në qendër të interesit i ka edhe të drejtat e njeriut. 
Prandaj përgatit analiza të ligjeve dhe punon si konsulente. Është 
autore e librit “Liria e të shprehurit dhe demokracia”, ndërsa ka 
botuar edhe shumë artikuj në revista profesionale.
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Slagjana Dimiškova is a graduated political scientist, a Master 
of Law in the area of International Law. She has worked as a 
journalist in a number of printed media, and at the moment she 
is a journalist with Nova Makedonija daily. She has also worked 
for Radio Free Europe. Besides journalism she has experience as 

a lecturer in higher education institutions, first at the South-East 
University in Tetovo, and then at Law Faculty Justinian the First. 
Besides journalism, she is interested in human rights. She prepares 
analyses of laws and works as a consultant. She is the author of the 
book “Freedom of Expression and Democracy” and she has also 
published a number of texts in expert magazines.

Јо ван Близ на ков ски е ма ги странт по ана ли за на јав ни по ли-
ти ки на Фа кул те тот за оп штес тве ни на у ки при Уни вер зи те тот 
во Љуб ља на, Сло ве ни ја. Дипп ло ми рал по ли то ло ги ја на Уни-
вер зи те тот „Св. Ки рил и Ме то диј“ во Скоп је, а дел од сво е то 
обра зо ва ние го има по ми на то и на Ма са ри ко ви от уни вер-
зи тет во Бр но, Че шка, на ин тер дис цип ли нар на та про гра ма 
по европ ска по ли ти ка на Фа кул те тот за оп штес тве ни на у ки. 
По ка жу ва ин те рес за истра жу ва ње то на мул ти кул тур ни те по-
ли ти ки, ка ко и фе но ме ни те на на ци о на ли зам и ет ни ци тет. Во 
мо мен тот е во за врш на фа за од изра бо тка та на сво ја та ма ги-
стер ска те за на те ма „Ја зич на по ли ти ка во Ма ке до ни ја“.

Jovan Bliznakovski është magjistrant i Analizës së politikave 
publike në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e 
Lubjanës, Slloveni. Ka diplomuar në politikologji në Universiteti 
“Shën Ciril dhe Metodi” në Shkup, ndërsa një pjesë të edukimit 
të tij e ka marrë në Universitetin Masarik në Bërno të Çekisë, në 

programin ndër-disiplinor në Politikat Evropiane në Fakultetin 
e Shkencave Sociale. Shfaq interes në kërkimin mbi politikat 
shumë-kulturore, sikurse edhe fenomenet e nacionalizmit dhe të 
etnicitetit. Aktualisht është në fazën përfundimtare të përgatitjes 
së tezës së tij të magjistraturës në temën “Politika gjuhësore në 
Maqedoni.”

Jovan Bliznakovski is an MA candidate in public policy analysis 
at the Faculty of Social Sciences at Ljubljana University in 
Slovenia. He has graduated political science from the University 
Ss. Cyril and Methodius in Skopje, and he received part of his 
education at Masaryk University in Brno, the Czech Republic at the 
interdisciplinary programmes in European Policy at the Faculty 
of Social Sciences. He is interested in researching multicultural 
policies, as well as the phenomena of nationalism and ethnicity. 
At the moment he is finalizing his master thesis on “Language 
Policies in Macedonia”.

Ре џеп Али Чу пи е ро ден во 1983 го ди на во Го сти вар. По про фе-
си ја е дип ло ми ран прав ник и во мо мен тов е на пост дип лом ски 
сту дии по европ ска и ме ѓу на род на по ли ти ка со дип ло ма ти ја 
на уни вер зи те тот ФОН во Скоп је. До 2008 го ди на бил акти вен 
во гра ѓан ски от се ктор и има ра бо те но во по ве ќе нев ла ди ни 
ор га ни за ции на про е кти по вр за ни со Ро ми те, осо бе но во об-
ла ста на обра зо ва ни е то и чо ве ко ви те пра ва. Од но ем ври 2008 
г. име ну ван е за ди ре ктор на Упра ва та за раз вој и уна пре ду-
ва ње на обра зо ва ни е то на ја зи ци те на при пад ни ци те на за ед-
ни ци те, ор ган во рам ки те на Ми ни стерс тво то за обра зо ва ние 
и на у ка. Во пер и о дот од 2004 до 2011 го ди на г. Чу пи бил дел 
од го лем број истра жу ва ња и пуб ли ка ции по вр за ни со обра зо-
ва ни е то на Ро ми те и дру ги те при пад ни ци на за ед ни ци те кои 
жи ве ат во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Redžep Ali Čupi si biame ano 1983 berš ano Gostivar. Pali profesia 
si diplomirimo juristo thaj ano momento si ane postdiplomakere 
studie pali europikani thaj maškarthemutni politika e diplomatiasa 
ko Univerziteto FON ano Skopje. Dži 2008 berš sine aktivnikano 
ano dizutnikano sektoro thaj isi ole buti ane pobuter biradžikane 
organizacie ke proektoja phandle e Romenca, majbut ano sikljovipe 
thaj manušikane hakoja. Taro novembar 2008 b. si anavkerdo thaj 
sar direktoro ani Biro bašo barjovipe thaj anglipe e sikljovipaskoro 
ke čhiba e preperutnengiri e khedipangiri, organo savo so si ane 
fremia e Ministeripaskoro bašo sikljovipe thaj sadžanipa. Ano 
periodo taro 2004 dži 2011 berš, o rajo g. Čupi sine kotor katar e 
but rodljaripa thaj publikacie save so si phandle e sikljovipaskoro 
e Romengoro thaj e aver preperutnengoro e khedipangoro save so 
dživdinena ani Republika Makedonija.

Rexhep Ali qupi ka lindur më 1983 në Gostivar. Me profesion 
është juriste e diplomuar dhe për momentin në studime pas 
diplomimit nga fusha e politikës evropiane dhe ndërkombëtare me 
diplomaci në Universitetin FON në Shkup. Deri në vitin 2008 ka 
qenë aktiv në sektorin civil dhe ka punuar në më shumë organizata 
joqeveritare në projekte lidhur me romët, veçanërisht në fushën e 
arsimimit dhe të drejtave të njeriut. Nga nëntori i vitit 2008 është 
emëruar për Drejtor në Drejtorinë për Zhvillimin dhe Avancimin 
e Arsimimit të Gjuhëve të Pjesëtarëve të Bashkësive, organ në 
kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Në periudhën nga 
viti 2004 deri 2011 z. Qupi ka qenë pjesë e një numri të madh të 
hulumtimeve dhe publikimeve lidhur me arsimimin e romëve 
dhe pjesëtarëve tjerë të bashkësive që jetojnë në Republikën e 
Maqedonisë.

Redžep Ali Čupi was born in 1983 in Gostivar. He is a graduated 
lawyer and at the moment he attends graduate studies in European 
and international politics with diplomacy at FON University in 
Skopje. Until 2008 he was active in the civil sector and he has 
worked with a number of non-governmental organisations on 
projects related to Roma, especially in the area of education and 
human rights. Since November 2008 he has been the Director of 
the Directorate for Development and Promotion of Education in 
the Languages of the Communities, a body within the Ministry of 
Education and Science. Fro 2004 to 2011, Mr. Čupi was part of a 
number of researches and papers related to the education of Roma 
and other communities that live in the Republic of Macedonia.

Еле на На цев ска е ро де на во 1979 го ди на. Во 2002 го ди на дип-
ло ми ра на Прав ни от фа кул тет „Ју сти ни јан пр ви“ при Уни-
вер зи те тот „Св. Ки рил и Ме то диј“ и се стек ну ва со стру чен 
на зив дип ло ми ран по ли ти ко лог. Ма ги стри ра во 2007 г. на по-
ли тич ки на у ки на Ин сти ту тот за со ци о ло шки и по ли тич ко-
прав ни истра жу ва ња (ИСППИ). Во мо мен тов ја изра бо ту ва 
до ктор ска та ди сер та ци ја од об ла ста на по ли тич ки те на у ки, 
на Уни вер зи те тот во Љуб ља на. Би ла ан га жи ра на во Ин сти-
ту тот за де мо кра ти ја, со ли дар ност и ци вил но оп штес тво, на 
про е кти за ис пи ту ва ње на јав но то мис ле ње, а во 2001 г. во-
лон ти ра ла во Со бра ни е то на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Од 2002 
г. е де мон стра тор и аси стент, а од 2007 г. е аси стент во об ла-
ста на по ли то ло шки те дис цип ли ни, на Уни вер зи те тот ФОН 
по пред ме ти те: На у ка за по ли ти ка; Исто ри ја на по ли тич ки те 
те о рии; Над во реш на по ли ти ка.

Elena Nacevska ka lindur në vitin 1972. Në vitin 2002 diplomoi në 
Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë” pranë Universitetit “Shën Qirili 
dhe Metodi” dhe fiton titullin shkencor polikologe e diplomuar. 
Magjistroi në vitin 2007 në shkencat politike në Institutin për 
Hulumtime Sociologjike dhe Politike Juridike. Për momentin 
e përgatit disertacionin e doktoraturës nga fusha e shkencave 
politike në Universitetin e Lubjanës. Ka qenë e angazhuar në 
Institutin për demokraci, solidaritet dhe shoqëri civile, në projekte 
për hulumtimin e mendimit publik, ndërsa në vitin 2001 ka qenë 
vullnetare në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Nga viti 
2002 është demonstruese dhe asistente, ndërsa nga viti 2007 është 
asistente në fushën e disiplinave politike, në Universitetin FON 
nga lëndët Shkenca për politikë, Historia e teorive politike, Politika 
e Jashtme.
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Elena Nacevska was born in 1979. In 2002 he graduated from the 
Law Faculty Justinian I at Ss. Cyril and Methodius University and 
she became a graduated political scientist. In 2007 she received 
her MA in political sciences from the Institute for Sociological and 
Political Juridical Sciences (ISPPI). At the moment she works on 
her PhD thesis in the area of political sciences at the University 
of Ljubljana. She worked at the Institute for Democracy, Solidarity 

and Civil Society on public opinion research projects, and in 2001 
she volunteered at the Parliament of the Republic of Macedonia, 
Since 2002 she has been a demonstrator and assistant and since 
2007 assistant in the area of political disciplines at FON University 
in the subjects Political Science, History of Political Theories, 
Foreign Politics.

Лул зим Се ла ми е ро ден во 1984 го ди на. Дип ло ми ра на Прав-
ни от фа кул тет „Ју сти ни јан пр ви“ при Уни вер зи те тот „Св. Ки-
рил и Ме то диј“ и се стек ну ва со стру чен на зив дип ло ми ран по-
ли ти ко лог во 2007 го ди на, а ма ги стри ра на по ли тич ки на у ки 
во 2009 г. на Уни вер зи те тот ФОН. Од 2004 до 2006 г. ра бо тел 
ка ко пом лад со ра бот ник во Ин сти ту тот за де мо кра ти ја, со ли-
дар ност и ци вил но оп штес тво. Во 2005 г. во лон ти ра во Со бра-
ни е то на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, а од 2008 г. е ан га жи ран ан 
ФОН, пр во ка ко де мон стра тор, а по тоа и ка ко стру чен со ра-
бот ник-аси стент во об ла ста на по ли ти ко ло шки те дис цип ли-
ни, со ан гаж ман на пред ме ти те: Ин сти ту ции на ЕУ; Чо ве ко ви 
пра ва и сло бо ди; Јав на по ли ти ка и ана ли за.

Lulzim Selami ka lindur në vitin 1984. Diplomoi në Fakultetin 
Juridik “Justiniani i Parë” pranë Universitetit “Shën Qirili dhe 
Metodi” dhe fiton titullin politikolog i diplomuar në vitin 2007, 
ndërsa magjistri në shkencat politike në vitin 2009 në Universitetin 
FON. Nga viti 2004 deri 2006 punon si bashkëpunëtor i ri në 
Institutin për demokraci, solidaritet dhe shoqëri civile. Në vitin 

2005 ka qenë vullnetar në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, 
ndërsa nga viti 2008 ka qenë i angazhuar në universitetin FON, 
së pari si demonstrues, ndërsa pastaj si bashkëpunëtor-asistent 
shkencor në fushën e disiplinave politike, me angazhim në lëndët 
institucionet e BE; të drejtat dhe lirët e njeriut dhe politika dhe 
analiza publike.

Lulzim Selami was born in 1984. He graduated from the Law 
Faculty Justinian I at Ss. Cyril and Methodius University and 
he became a graduated political scientist in 2007, and received 
his MA in political sciences in 2009 at FON University. From 
2004 to 2006 he worked as a junior assistant at the Institute for 
Democracy, Solidarity and Civil Society. In 2005 he volunteered 
at the Parliament of the Republic of Macedonia, and from 2008 
he has been involved at FON, first as a demonstrator, and then as 
an assistant in the area of political sciences, on the subjects EU 
Institutions, Human Rights and Freedoms and Public Policy and 
Analysis. 

Или на Ман го ва е истра жу вач и про ект-ме на џер во Ин сти ту-
тот за де мо кра ти ја „Со ци е тас ци ви лис“ - Скоп је (ИДСЦС). Во 
рам ки те на Ин сти ту тот за де мо кра ти ја ра бо ти на те ми по вр-
за ни со ме ѓу ре ли ги ски пра ша ња, ди скри ми на ци ја и из бор на 
ана ли за. Дип ло ми ра ла по ли тич ки на у ки на Прав ни от фа кул-
тет во Скоп је. Во 2010 го ди на ка ко „чив нинг“ сти пен дист на 
Бри тан ска та вла да ма ги стри ра ла ком па ра тив на по ли ти ка (де-
мо кра ти ја) на Лон дон ска та шко ла за еко но ми ја и по ли тич ки 
на у ки. Пред да за ми не во Лон дон, ра бо те ла ка ко по мош ник-
ди ре ктор во Ме ѓу на род ни от ре пуб ли кан ски ин сти тут (ИРИ) 
во Скоп је. За вре ме на ра бо та та во ИРИ би ла фо ку си ра на на 
истра жу ва ња по ли тич ки пра ша ња и на раз вој на ка па ци те ти-
те на по ли тич ки пар тии.

ilina Mangova është hulumtuese dhe menaxhere projekti në 
Institutin për Demokraci “Societas Civilis” - Shkup (IDSCS). 
Në kuadër të Institutit për Demokraci punon në tema të lidhura 
me çështjet ndërfetare, diskriminimit dhe analizat e zgjedhjeve. 
Ka diplomuar në shkencat politike në Fakultetin e Drejtësisë 

në Shkup. Në vitin 2010, si bursiste e Chivning e Qeverisë 
britanike, ka magjistruar Politikat krahasuese (Demokracia) në 
Shkollën ekonomike dhe të Shkencave Politike të Londrës. Para 
se të shkonte në Londër ka punuar si ndihmësdrejtor në Institutin 
Ndërkombëtar Republikan (IRI) në Shkup. Gjatë punës në IRI 
ka qenë e fokusuar në hulumtimin e çështjeve politike dhe në 
zhvillimin e kapaciteteve të partive politike.

ilina Mangova is a researcher and project manager at the Institute 
for Democracy Societas Civilis – Skopje (IDSCS).Within the 
Institute for Democracy she works on themes related to inter-
religious issues, discrimination and election analysis. She has 
graduated political sciences at the Law Faculty in Skopje. In 2010, 
as a chevening scholar of the British Government she received her 
MA in comparative politics (democracy) at the London School of 
Economy and Political Sciences. Before leaving to London, she had 
worked as an assistant director at the International Republican 
Institute (IRI) in Skopje. During her work in IRI she was focused 
on researches of political issues and political party capacity 
development.

Бла го род на Ам по ва е ро де на во 1975 го ди на во Ве лес. Има 
дип ло ми ра но на Еко ном ски от фа кул тет при Уни вер зи те тот 
„Све ти Ки рил и Ме то диј“ во Скоп је, од дел Де лов на (биз нис) 
еко но ми ја, на со ка фи нан си ско-сме тко водс твен ме наџ мент. Во 
мо мен тов е вра бо те на во ЗФР. Има ра бо те но на по ве ќе про е-
кти фи нан си ра ни од ОБСЕ, од УНДП, од УСАИД, од ФИООМ 
и дру ги до на то ри, од кои нај го лем дел се од не су ва ат на фи-
скал на та де цен тра ли за ци ја во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. По крај 
ова, има учес тву ва но и ка ко екс перт во изра бо тка на Ме то-
до ло ги ја та за ди зајн и имп ле мен ти ра ње на ин стру мен тот за 
сле де ње на бу џет ски те ало ка ции и тро ше ња на ло кал но ни во 
пре ку при о дот зас но ван на по чи ту ва ње на чо ве ко ви те пра ва. 

Bllagorodna Ampova është e lindur në vitin 1975 në Veles. Ka 
diplomuar në Fakultetin ekonomik pran Universitetit “Shën Cirili 
dhe Metodi” në Shkup, Sektori i Ekonomisë afariste(të biznesit), 
drejtimi menaxhmenti financiar dhe i kontabilitetit. Për momentin 
është e punësuar në ZFR. Ka punuar në më shumë projekte të 
financuara nga OSBE, UNDP, FSIM dhe donatorë të tjerë, nga 

të cilët pjesa më e madhe kanë të bëjnë me decentralizimin 
fiskal në Republikën e Maqedonisë. Përveç kësaj ka marrë pjesë 
edhe si eksperte në përgatitjen e Metodologjisë së dizajnit 
dhe implementimit të instrumentit për përcjelljen e alokimeve 
buxhetore dhe harxhimit në nivel lokal përmes qasjes së bazuar në 
respektimin e të drejtave të njeriut.

Blagorodna Ampova was born in 1975 in Veles. She has graduated 
from the Facilty of Economy at Ss. Cyril and Methodius University 
in Skopje, at the Business Economy department, on financial and 
accounting management. At the moment she works for AFW. 
She has worked on several projects financed by OSCE, UNDP, 
USAID, FOSIM and other donors, most of which concern fiscal 
decentralisation in the Republic of Macedonia. Besides this, 
she has participated in the preparation of the Methodology on 
Designing and Implementing an Instrument to Follow Budget 
Allocations and Expenditures at Local Level, as an expert, via an 
approach based on human rights.
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Пран ве ра Име ри дип ло ми ра по ли тич ки на у ки на Уни вер зи-
те тот на Ју го и сточ на Евро па (УЈИЕ). Во мо мен тов е сту дент 
на по стип лом ски сту дии на Уни вер зи те тот на Го тен бург, ме-
ѓу на род ни од но си – дип ло ма ти ја. Не кол ку го ди ни е актив на 
во гра ѓан ски от се ктор, поч ну вај ќи од „Три а гол ник“, ка де го 
за вр ши ла кур сот „Уни вер зи ја да за мла дин ски ра бот ник“, по-
тоа ко ор ди на тор на Ко ор ди на тив но то те ло на во лон те ри, дел 
од Од бо рот на Мла дин ска та бан ка на Ма ке до ни ја, НЦБИ Ва-
шин гтон – ко ор ди на тор на про е ктот ре а ли зи ран во со ра бо тка 
со оп шти на Те то во, „Де нот на раз ли ки те“, Ко а ли ци ја та „Се га“, 
дел од ра бот на та гру па за под го то вка на Стра те шки от план за 
соз да ва ње на мла дин ски по ли ти ки, кој бе ше усво ен од Со ве-
тот на оп шти на та и се га офи ци ја лен до ку мент. Прет став ник 
е на Ма ке до ни ја во Спе ци јал зи а ци ја та за евро ин те гра ции во 
Аме ри кан ски от уни вер зи тет на Ко со во. Пре ве ду вач и дел е 
од ти мот на Ин сти ту тот за де мо кра ти ја и раз вој во Те то во, во 
про е ктот „Раз вој на де мо кра ти ја та“ и би ла ко ор ди на тор во ор-
га ни за ци ја на фо ру мот со прет став ни ци те на си те ал бан ски и 
ма ке дон ски по ли тич ки пар тии на те ма „Мла дин ско то учес тво 
во про це сот на до не су ва ње од лу ки во ло кал на та власт“.

Pranvera imeri ka diplomuar në shkencat politike në UEJL, tani 
studente në master në Universitetin e Gothenbugut, Marrëdhëniet 
ndërkombëtare, specializimi – Dipomaci. Disa vite është aktive 
në sektorin joqeveritar duke filluar nga OJQ “Triagollnik”, ku 
ka mbaruar kursin Univerzitara për punëtor rinor; koordinatore 
e Trupit koordinues të vullnetarëve; pjesë e Bordit të Bankës 
Rinore të Maqedonisë; NCBI Washington; koordinatore e projektit 
i cili u realizua në bashkëpunim me Komunën e Tetovës “Dita e 
dallimeve”; Koalicioni “Sega”; pjesë e grupit punues në krijimin 

e Planit strategjik për krijimin e politikave rinore, i cili u miratua 
nga Këshilli i Komunës dhe tanimë është dokument zyrtar. 
Përfaqësuese e Maqedonisë në Specializim për euro-integrimet 
në Universitetin Amerikan të Kosovës. Përkthyese dhe pjesë e 
ekipit të Institutit për Demokraci dhe Zhvillim në Tetovë, në 
projektin “Zhvillimi i demokracisë” dhe ka qenë koordinatore në 
organizimin e forumit me përfaqësuesit e gjitha partive politike 
shqiptare dhe maqedonase në temë “Pjesëmarrja rinore ne 
procesin e vendimmarrjes në pushtetin lokal”.

Pranvera ymeri graduated political sciences at the South-East 
European University (SEE). At the moment she attends graduate 
studies at the Gotenberg University on international relations – 
diplomacy. For several year she has been active in the civil sector, 
starting from Triangle, where she graduated in the course of 
University Olympic Games for Youth Activists, then coordinator of 
the Coordinative Body of Volunteers, part of the Board of the Youth 
Bank of Macedonia, NCBI Washington – coordinator at the project 
implemented with the municipality of Tetovo, Day of Differences, 
Sega Coalition, part of the working group for the preparation 
of the Strategic Plan for creation of youth policies, which was 
adopted by the municipal council and now is an official document. 
She is the representative of Macedonia at the Euro-Integration 
Specialisation at the American University in Kosovo. She is 
translator and part of the team of the Institute of Democracy and 
Development in Tetovo, at the project Development of Democracy 
and she was the coordinator in the organisation of the forum with 
representatives of all Albanian and Macedonian political parties 
on “Youth Participation in Decision Making Process in the Local 
Government”.

Ар лин да Име ри ги за вр шу ва сту ди и те по комп ју тер ско ин-
же нерс тво на Уни вер зи те тот на Ју го и сточ на Евро па (УЈИЕ), 
а е за пи ша на на пост дип лом ски сту ди и тво По ли тек ни ко ди 
Ми ла но (Politecnico Di Milano) во Ита ли ја за комп ју тер ско 
ин же нерс тво. Го изра бо ти ро бо тот кој оди, пи шу ва и ја поз на-
ва сре ди на та за прв пат на УЈИЕ. Ја пре зен ти ра Ма ке до ни ја 
со ро бо тот на Кон фе рен ци ја та ИСЦИМ 2011 – Ти ра на, Ал ба-
ни ја. Учес ник е на „10 Balkan Case Challenge: Macedonia Case 
Challenge, March 2010“; учес ник е на се ми на рот „Е-бан кинг“, 
ор га ни зи ран од УЈИЕ и Асе цо - ЈИЕ; учес ник е на про е ктот 
„E-links-Youth.Net“, ор га ни зи ран од ИНЕР (INER - Interactive 
Network for Education and Resources) и „Без гра ни ци“ (Without 
Borders). Аси стент-истра жу вач е во про е ктот „Attitudes Toward 
the Death Penalty in Ethnically Divided Societies: Albania, 
Macedonia, Montenegro“, ју ни 2009. Учес ник е на се ми на ри на 
„Три а гол ник“, Фо ру мот „Сид“ за во лон те ри.

Arlinda imeri në përfundim të studimeve për Inxhinieri 
kompjuterike në UEJL, e pranuar në Master ne Politecnico Di 
Milano, në Itali, për inxhinieri kompjuterike. Ndërtoi robotin 
që shkruan, ecën dhe që e njeh ambientin, për herë të parë në 
UEJL. Prezantoi Maqedoninë me robotin në Konferencën ISCIM 
2011-Tiranë, Shqipëri. Pjesëmarrëse në “10 Balkan Case Challenge: 

Macedonia Case Challenge, mars 2010; pjesëmarrëse në seminarin 
“E-banking”, organizuar nga UEJL dhe Asseco SEE; pjesëmarrëse 
në projektin “E-links-Youth.Net”, organizuar nga INER (Interactive 
Network for Education and Resources) dhe Without Borders. 
Asistente hulumtuese e Ridvan Peshkopia në projektin “Attitudes 
Toward the Death Penalty in Ethnically Divided Societies: Albania, 
Macedonia, Montenegro”, qershor 2009. Pjesëmarrëse në seminare 
me OJQ “Triagollnik”, Forum Syd për Vullnetarë.

Arlinda ymeri is finishing her studies in computer engineering 
at the South-East European University (SEE) and she is enrolled 
at graduate studies at Politecnico Di Milano in Italy on computer 
engineering. She was representing Macedonia with a robot at 
ISCIM 2011 Conference in Tirana, Albania. She was participating 
at 10 Balkan Case Challenge: Macedonia Case Challenge, March 
2010; she participated at E-Banking seminar organised by SEE 
and Aseco-SEE; she participated at the project “E-links-Youth.
Net”, organised by INER (Interactive Network for Education and 
Resources) and Without Borders. She was the assistant researcher 
at the project “Attitudes Toward the Death Penalty in Ethnically 
Divided Societies: Albania, Macedonia, Montenegro”, in June 
2009. She has participated at volunteer seminars of Triangle and 
Forum Sid 

Јас ми на По пов ска е ро де на на 23.5.1981 го ди на во Скоп је. По 
про фе си ја е дип ло ми ран еко но мист на Еко ном ски от фа кул-
тет во Скоп је и мо мен тал но ја под го тву ва ма ги стер ска та те-
за на од де лот за ста ти стич ки ме то ди за биз нис и еко но ми ја 
на Еко ном ски от фа кул тет во Скоп је, при Уни вер зи те тот „Св. 
Ки рил и Ме то диј“. За вре ме на сту ди и те ра бо ти во Не за вис-
но то здру же ние за еко ном ски истра жу ва ња „Ли це ум“ Скоп је, 
на по зи ци ја та со ра бот ник на про е кти. Од април 2005 го ди на 
до април 2011 го ди на ра бо ти во бро кер ска та ку ќа Еу ро бро кер 
А.Д. - Скоп је на по зи ци ја та ов ла стен бро кер и ин ве сти ци ски 
со вет ник. По се ду ва сер ти фи ка ти за ра бо те ње со хар тии од 
вред ност и за ов ла стен ин ве сти ци ски со вет ник од Ко ми си ја та 
за хар тии од вред ност на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. По вра бо ту-
ва ње то во април 2011 го ди на во МЦМС, ста ну ва дел од ти мот 
за ра ко во де ње со Ма ке дон ска та раз вој на фон да ци ја за прет-

при ја ти ја (МРФП) и е на по зи ци ја та со ра бот ник на про е кти. 
Ра бо ти на про е кти за фи нан си ски и не фи нан си ски ус лу ги на-
со че ни кон раз вој на ма ли те прет при ја ти ја.

Jasmina Popovska është e lindur më 23.05.1981 në Shkup. Me 
profesion është ekonomiste e diplomuar në Fakultetin Ekonomik 
në Shkup dhe për momentin është duke e përgatitur tezën e 
magjistraturës në Departamentin e Metodave Statistikore për 
Biznes dhe Ekonomi në Fakultetin Ekonomik në Shkup, pranë 
Universiteti “Shën Cirili dhe Metodi”. Gjatë studimeve ka punuar 
në Shoqërinë e pavarur për Hulumtime Ekonomike Liceum Shkup, 
në pozitën bashkëpunëtorit të projekteve. Nga prilli i vitit 2005 
deri në prill të vitit 2011, punon në Shtëpinë brokeri Euro Broker 
SHA Shkup në pozicionin e brokerit të autorizuar dhe këshilltar 
investimesh. Posedon certifikatën e punës me letrat me vlerë 
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dhe të këshilltarit të investimeve të autorizuara nga Komisioni 
për letra me vlerë i Republikës së Maqedonisë. Pas punësimit 
në prill të vitit 2011 në QMBN, bëhet pjesë e ekipit menaxhues 
me Fondacionin maqedonas për zhvillim (FMZH) dhe është në 
pozitën e bashkëpunëtorit të projekteve. Punon në projekte për 
shërbime financiare dhe jofinanciare të drejtuara nga zhvillimi i 
sipërmarrjeve të vogla.

Jasmina Popovska was born on 23.05.1981 in Skopje. She is a 
graduated economist from the Faculty of Economy in Skopje 
and at the moment she works in her MA at the department of 
Statistical Analyses in Business and Economy at the Faculty of 

Economy in Skopje, at Ss. Cyril and Methodius University. During 
her studies she worked at Liceum independent association of 
economic research from Skopje, as a project assistant. From April 
2005 to April 2011 she worked at Euro Broker AD Skopje as an 
authorized broker and investment advisor. She has certificates 
for working with securities and authorized investment advisor 
from the Securities and Exchange Commission of the Republic 
of Macedonia. After her employment at MCIC in April 2011, she 
has become part of the management team of the Macedonian 
Enterprise Development Foundation (MEDF) as project manager. 
She works on projects on financial and non-financial services for 
small enterprise development.

Ма ри ја Саз дев ски е ро де на во 1982 го ди на во Кра гу е вац, Ср-
би ја. Дип ло ми ра ла на Еко ном ски от фа кул тет на Бел град ски от 
уни вер зи тет. Сво е то ака дем ско обра зо ва ние го про дол жи ла 
со пост дип лом ски те сту дии на Уни вер зи те тот Па риз 1 Пан те-
он-Сор бо на и Ка Фо ска ри Ве не ци ја ка ко но си тел на сти пен ди-
ја та Ерас мус Мун дус на Европ ска та ко ми си ја. Во МЦМС ра бо-
ти од 2010 година.

Ма ри ја Саз дев ски је рођена 1982. го ди не у Кра гу јев цу, Ср би ја. 
Дип ло ми ра ла је на Еко ном ском фа кул те ту, Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду. Сво је ака дем ско обра зо ва ње је на ста ви ла на пост дип-
лом ским сту ди ја ма на Уни вер зи те ту Па риз 1 Пан те он – Сор бо-
на и Ка Фо ска ри у Ве не ци ји, као но си лац сти пен ди је Европ ске 
ко ми си је Ераз мус Мун дус. У МЦМС-у ра ди од 2010 године.  

Marija Sazdevski ka lindur në vitin 1982 në Kragujevc, Serbi. Ka 
diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Beogradit. 
Arsimimin e vet akademik e vazhdon me studimet pas diplomimit 
në Universitetin Paris 1 Panteon-Sorbonë dhe Ka Foskari Venedik 
si bartëse e bursës Erasmus Mundus të Komisionit Evropian. Në 
MCMS punon në 2010.

Marija Sazdevski was born in 1982 in Kraguevac, Serbia. She has 
graduated from the Faculty of Economy at Belgrade University. 
She continued her academic education with her graduate studies 
at Paris 1 Panteon-Sorbone University and Ka Foscari Venice as 
European Commission Erasmus Mundus Scholarship user. In 
MCIC she workes since 2010.

Дер ви ша Ха џиќ-Ра хиќ е ро де на во 1975 го ди на во Скоп је. По 
про фе си ја е дип ло ми ран со ци о лог. Во мо мен тов ја под го тву-
ва сво ја та ма ги стер ска та те за на Ин сти ту тот за со ци о ло ги ја 
при Уни вер зи те тот „Св. Ки рил и Ме то диј“ во Скоп је. Од 1998 
г. актив но ра бо ти на по ле то на чо ве ко ви пра ва, со осо бен фо-
кус на ме ѓу ет нич ки те и ме ѓу кон фе си о нал ни те од но си. Во 
1998 г. бе ше про ект-ко ор ди на тор на мул ти кул тур ни от про ект 
ЕКСИС (EXIC) на кој ра бо те ше до 2000 г. Во 2002 г. бе ше дел 
од по ве ќе истра жу вач ки ти мо ви, а од 2003 г. е вра бо те на во 
МЦМС на про гра ми те за кул тур на раз но лич ност, ме ѓу за вис-
ност и ди ја лог. Дер ви ша Ха џиќ–Ра хиќ е уред нич ка и автор ка 
на по ве ќе пуб ли ка ции. 

Dervisha haxhiq – Rahiq ka lindur më vitin 1975 në Shkup. Me 
profesion është sociologe e diplomuar. Për momentin e përgatit 
tezën e saj të magjistraturës në Institutin për sociologji pranë 
Universitetit Shën Qirili dhe Metodi në Shkup. Nga viti 1998 
punën në mënyrë aktive në fushën e të drejtave të njeriut, me fokus 
të veçantë në marrëdhëniet ndëretnike dhe ndërkonfesionale. Në 
vitin 1998 ishte projekt-koordinatore në projektin multikulturor 
EHIS në të cilin punoi deri në vitin 2000. Në vitin 2002 ishte pjesë 
e shumë ekipeve hulumtuese, ndërsa nga viti 2003 u punësua në 
MCMS në programet për diversifikim kulturor, ndërvarësi dhe 

dialog. Dervisha Haxhiq – Rahiq është redaktore dhe autore e 
shumë publikimeve.

Derviša hadzić Rahić je rođena 1975 godine u Skoplju. Po profesiji 
je diplomirani sociolog. U momentu prirpema svoj magistarski 
trud na Institutu za Sociologiju na Univerzitetu Sv.Kiril i Metodij u 
Skoplju. Od 1998 g., se aktivno bavi pitanjima čovjekovih prava, sa 
osobnim fokusom na međuetničke i među konfesionalne odnose. 
U 1998 g., je bila projekt koordinator multikulturnoga projetka 
EXIC, na kome je radila do 2000 g. U 2002 g., je učestvovala u vise 
istraživackih timova, a od 2003 g., je zapošljena u MCMS. Derviša 
Hadzić Rahić je urednica i autorica više publikacija. 

Derviša hadžić-Rahić was born in 1975 in Skopje. She is a 
graduated sociologist. At the moment she works on her master 
thesis at the Institute of Sociology at Ss. Cyril and Methodius 
University in Skopje. Since 1998 she has been active at the area 
of human rights, with a special focus on interethnic and inter-
confessional relations. In 1998 she was the project coordinator at 
EXIC multicultural project, where she worked until 2000. In 2002 
she was part of a number of research teams, and she has worked 
at MCIC on cultural diversity, interdependence and dialogue 
programmes since 2003. Derviša Hadžić-Rahić is the editor and 
author of a number of papers.

Му ха мед То чи е ро ден во 1972 го ди на во Го сти вар. Во мо мен-
тот тој е сту дент на Прав ни от фа кул тет во Др жав ни от уни-
вер зи тет во Те то во. Тој е дол го го ди шен акти вен чи ни тел во 
гра ѓан ски от се ктор, пре ку ра бо та во гра ѓан ска та ор га ни за-
ци ја „Ме се чи на“ – Го сти вар, не го во то учес тво во гра ѓан ски-
от се ктор е и пре ку дру ги гра ѓан ски ор га ни за ции. Член е на 
Управ ни от од бор на Ма ке дон ски от цен тар за ме ѓу на род на со-
ра бо тка (МЦМС) од 1994 до 2009 го ди на, член е на Управ ни от 
од бор на Аген ци ја та за раз вој на ма ли и сред ни прет при ја ти ја 
(ЕСА) – Го сти вар, а учес тву вал на раз лич ни ко ми сии и те ла во 
раз лич ни ми ни стерс тва. Од 2008 до 2010 го ди на член е на Учи-
лиш ни от од бор на Ос нов но то учи ли ште за кое ста ну ва збор 
во оваа сту ди ја на слу чај. Акту е лен пре тсе да тел е на Со ју зот 
„Ма ке до ни ја без ди скри ми на ци ја“.

O Muhamed Toči si biame ano 1972 berš ano Gostivar. Vov akana 
si studento ano juristikano fakulteto ano themakoro univerziteto 

ano Tetovo. Vov si lungovaxteskoro aktivisto ano dizutnikano 
sektoro, prekal i buti e dizutnikane organizaciate „Mesecina” – 
Gostivar, oleskoro leipe than ano dizutnikano sektoro si prekal e 
duj dizutnikane organizacie: Dženo ko Makedonikano centro baši 
maškarthemutni kolaboracia (MCMS) taro 1994 dži 2009 berš, 
dženo ko Vastaripaskoro komiteto ki Agencia bašo barjovipe e 
tikne thaj maškarutne firmengoro (ESA) – Gostivar, a lela than 
ane averikane komisie thaj badania ane ververikane ministeripa. 
Taro 2008 dži 2010 berš, dženo si ki fundavni škola savake ovela 
vakerdo ki akaja studia e čipotaki. Aktuelnikano prezidento si e 
Uniakoro „Makedonija bez diskriminacija”.

Muhamed Toçi ka lindur në vitin 1972 në Gostivar. Për momentin 
është student në Fakultetin Juridik në Universitetin Shtetëror 
të Tetovës. Ai është aktor shumëvjeçar aktiv në sektorin civil, 
përmes punës në organizatën qytetare “Meseçina” – Gostivar, 
pjesëmarrja e tij në sektorin civil është edhe përmes organizatave 
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tjera qytetare: anëtar i Këshillit drejtues të Qendrës Maqedonase 
për Bashkëpunim Ndërkombëtar (MCMS) nga viti 1994 deri 
2009, anëtar i Këshillit drejtues të Agjencisë për Zhvillimin e 
Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (ESA) – Gostivar, ndërsa ka 
marrë pjesë në komisione të ndryshme dhe trupa në ministri të 
ndryshme. Nga viti 2008 deri 2010, anëtar i Këshillit të shkollës së 
SHF për të cilën bëhet fjalë në këtë studim të rastit. Kryetar aktual 
i Lidhjes “Maqedonia pa diskriminim”.

Muhamed Toci was born in 1972 in Gostivar. At the moment he 
is a student at the Law Faculty at Tetovo State University. He is 

a long time active participant in the civil sector, via working in 
Moon civil society organisation from Gostivar. He has participated 
in other civil society organisations as well; he was a member of 
the Managing Board of the Macedonian Centre for International 
Cooperation (MCIC) from 1994 to 2009, member of the 
Managing Board of the Agency for Small and Medium Enterprise 
Development (ESA) from Gostivar, and he has also participated 
in various committees and bodies in various ministries. From 
2008 to 2010 he was a member of the school board in the primary 
school that is covered by this case study. He is the president of 
“Macedonia without Discrimination” alliance.

До на Ди мов-Мар ков ска е дип ло ми ран по ли ти ко лог, а во тек 
е со ма ги стер ски те сту дии по по ли тич ки на у ки. Од 2002 го-
ди на актив но е вклу че на и да ва свој при до нес во гра ѓан ски от 
се ктор ка ко ра ко во ди тел и ко ор ди на тор на по ве ќе про гра ми и 
про е кти од об ла ста на за шти та та на чо ве ко ви те пра ва. 

Dona Dimov-Markovska është politikologe e diplomuar, ndërsa 
po vazhdon studimet për master për shkencat politike. Nga vitit 

2002, aktivisht është e përfshirë dhe jep kontributin e saj në sektorin 
civil si udhëheqëse dhe koordinatore e më shumë programeve dhe 
projekteve nga fusha e mbrojtjes së të drejtave të njeriut.

Dona Dimov Markovska is a graduated political scientist, and 
she follows master studies in political sciences. Since 2002 she has 
been actively involved in and contributed to the civil sector as a 
manager and coordinator of a number of programmes and projects 
in the area of human rights protection. 

Фо рум ЦСИД е нев ла ди на „тинк тенк“ ор га ни за ци ја ко ја што е 
по све те на на истра жу ва ње на стра те ги ски те ас пе кти и по ли-
тич ки те ре ше ни ја на акту ел ни и ино ва тив ни на ци о нал ни пра-
ша ња. Неј зи на та глав на ми си ја се со стои од по со чу ва ње оп-
ции на кре а то ри те на по ли ти ка та, од нос но ну де ње одрж ли ви 
и ос твар ли ви пре по ра ки по пра ша ња та на по ли тич ки те про-
ме ни од об ла ста на де мо кра ти ја та, ин те гра ци ја та во ЕУ, де цен-
тра ли за ци ја та и мул ти ет нич ки от ди ја лог. Во пос лед ни те де се-
ти на го ди ни, Фо рум ЦСИД има спро ве де но не кол ку про е кти 
по вр за ни ди рект но или ин ди рект но со ефе кти те од Охрид-
ски от рам ко вен до го вор. Има ра бо те но на; про е ктот „Де цен-
тра ли за ци ја. Приб ли жу ва ње на вла ста до на ро дот“, спро ве ден 
од 2004 до 2006 го ди на во 5 ма ке дон ски оп шти ни, Ку ма но во, 
Стру га, Ки че во, Го сти вар и Ча ир; про е ктот „Уни та ри зам или 
фе де ра ли зам – веч на ди ле ма на мул ти ет нич ки те оп штес тва“, 
спро ве ден од 2009 до 2011 во рам ки те на Ре ги о нал на та про-
мо тив на про гра ма на истра жу ва ња во За па ден Бал кан; ка ко 
и про е ктот „Транс па рент но ста на еди ни ци те на ло кал на та са-
мо у пра ва и нив на та от чет ност пред гра ѓа ни те“ спро ве ден во 
2010 во си те оп шти ни во Ма ке до ни ја.

Forumi CSiD është organizatë jo-qeveritare tin-tank e angazhuar 
për të hulumtuar aspektet strategjike dhe zgjidhjet politike të 
çështjeve aktuale dhe inovative kombëtare. Misioni i saj kryesor 
përbëhet nga identifikimi i opsioneve për kreatorët e politikave, 
respektivisht ofrim i rekomandimeve të qëndrueshme dhe të 
realizueshme për çështjet e ndryshimeve politike në fushën e 
demokracisë, integrimit në BE, decentralizimit dhe dialogut 
shumetnik. Në dhjetëra vitet e fundit, Forumi CSID ka realizuar disa 

projekte të lidhura direkt ose indirekt nga efektet e Marrëveshjes 
Kornizë të Ohrit. Projekti “Decentralizimi. Afrimi i pushtetit ndaj 
popullit”, i implementuar nga viti 2004 deri në vitin 2006 në 5 
komuna në Maqedoni, Kumanovë, Strugë, Kërçovë, Gostivar dhe 
Çair; Projekti “Unitarizëm ose Federalizëm - Dilema e përjetshme 
e shoqërive shumetnike “, i implementuar nga viti 2009 deri në 
vitin 2011 në kuadër të Programi rajonal promovues të kërkimeve 
në Ballkanin Perëndimor, si dhe projekti “Transparenca e njësive të 
vetëqeverisjeve vendore dhe përgjegjësia e tyre para qytetarëve”, i 
realizuar në vitin 2010 në të gjitha komunat në Maqedoni.

Forum CSRD is a non-governmental think-tank organization that 
is dedicated to researching the strategic aspects and political 
solutions of current and innovative national issues. Its main 
mission consists of indicating options to the policy creators, i.e. 
offering sustainable and implementable recommendations on 
the issues of political changes in the areas of democracy, EU 
integration, decentralization and multi-ethnic dialogue.

In the last ten years Forum CSRD has implemented several projects 
directly or indirectly related to the Ohrid Framework Agreement 
effects. The project “Decentralizing: Bringing Government Closer 
to the People”, implemented in 2004-2006 in five Macedonian 
municipalities, Kumanovo, Struga, Kičevo, Gostivar and Čair; 
project “Unitarism or Federalism – Eternal Dilemma of the 
Multiethnic Societies” implemented from 2009-2011, within the 
Regional Promotion Programme of Western Balkans researches, as 
well as the project “Transparency of Local Self-Government Units 
and Their Accountability to the Citizens”, implemented in 2010 in 
all municipalities in Macedonia. 

Би ља на На ча ро ва е ро де на во 1981 го ди на. Ра бо ти ка ко аси-
стент на Фа кул те тот за прав ни на у ки во со став на Европ ски от 
уни вер зи тет- Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Во 2009 го ди на има ма-
ги стри ра но на Ин сти ту тот по од бран бе ни и ми ров ни сту дии 
на Фи ло зоф ски от фа кул тет. Мо мен тал но е до кто рант на Прав-
ни от фа кул тет „Ју сти ни јан I“ на ка те дра та по ме ѓу на род но 
пра во. По себ но по ле на на у чен ин те рес и се ми ров ни те истра-
жу ва ња, ме ѓу на род на та без бед ност и пра во то на Европ ска 
Уни ја. Има учес тву ва но на по го лем број ме ѓу на род ни се ми на-
ри и кон фе рен ции од овие об ла сти.

Biljana Naçarova është e lindur në vitin 1981. Punon si asistente 
në Fakultetin e shkencave juridike në kuadër të Universitetit 
evropian – Republika e Maqedonisë. Në vitin 2009 ka magjistruar 
në Institutin për studime të mbrojtjes dhe paqësore në Fakultetin 
filozofik. Për momentin është doktorante në Fakultetin juridik 

“Justiniani I” në katedrën e së drejtës ndërkombëtare. Fushë të 
veçantë të interesit shkencor i ka hulumtimet paqësore, sigurinë 
ndërkombëtare dhe të Drejtën e Bashkimit Evropian. Ka marrë 
pjesë në një numër të madh të seminareve ndërkombëtare dhe 
konferencave nga këto fusha.

Biljana Načarova was born in 1981. She works as a teaching 
assistant at the Faculty of Legal Sciences at the European 
University in the Republic of Macedonia. She received her MA 
in 2009 from the Institute of Defense and Peace Studies at the 
Faculty of Philosophy. She is a PhD candidate at the Justinian I 
Law Faculty, at the international law department. She special field 
of interest are peace research, international security ad EU law. She 
has participated in many international seminars ad conferences in 
these areas.
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