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Проектот е финансиран од Европската Унија



Проектот „Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално 
ниво“ е финансиран од страна на Европска Унија и ИНСОК.

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината 
на публикацијата е единствена одговорност на Здружението Национален 
ромски центар-Куманово (НРЦ) и партнерската организација Здружение 
на Роми АВЕНА-Кочани и на никаков начин не може да се смета дека ги 
одразува гледиштата на Европската Унија.
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ВОВЕД
1

Ова резиме е подготвено во рамки на проектни активности „Подобру-
вање на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка 
на Делегација на Европска Унија и ИНСОК во период од 01.04.2016 до 
30.09.2017 година во пет општини: Куманово, Кочани, Прилеп, Битола и 
Тетово.

Проектните активности имаат за цел да ги зголемат можностите за вос-
поставување механизми за подобрување на учеството и заштита на правата 
на Ромите и другите помали заедници на локално ниво во согласност со 
Охридскиот Рамковен Договор.  

Во рамките на спроведените активности повеќе од  1.000 локални засег-
нати страни (граѓани, институции и претставници на граѓанскиот сектор) 
беа консултирани и активно вклучени во дијалогот на локално ниво преку 
состаноци со општини; тркалезни маси; онлајн Платформа за систематско 
собирање на информации и мислења на граѓаните во врска со пристап до 
правата на локално ниво (Платформа за граѓанско известување во поната-
мошниот текст); извештај од теренско истражување; обуки; работилници и 
учество на граѓани, институции и граѓански сектор на состаноци на локал-
но ниво. Како дел од зајакнувањето на можностите и улогата на граѓанското 
општество во креирање и зајакнување на политиките и учеството на (по)-
малите заедници на локално ниво седум граѓански организации добија 
поддршка за имплементирање на релевантни активности на локално ниво 
и имаа можност да ги зголемат организациските капацитети на три обуки 
организирани од страна на НРЦ.

Имајќи го во предвид сето ова погоре наведено, влијанието на спроведе-
ните активности е видливо не само во проценка на потребите на припадни-
ците на помалите заедници, туку и како своевиден придонес во креирање 
на јавни политики за подобрување на нивното учество и еднаков пристап 
до фундаменталните права. 

Во текот на 2016 година се спроведе обемно и 
длабинско истражување во општините Куманово, 
Тетово, Прилеп, Битола и Кочани кое даде увид во 
суштински аспекти на работа на локалните институ-
ционални механизми врз кои беа направени поната-
мошни препораки. Во истражувањето беа вклучени 
26 локални засегнати страни во длабинските интер-
вјуа и 504 граѓани кое даде увид во позицијата на 
Ромите и помалите етнички заедници на локално 
ниво. 254 локални засегнати страни: претставници 
од Комисиите за односи меѓу заедниците (КОМЗ во 
натамошен текст); членови на совет на општина; 
државни и јавни службеници; релевантни локални 
граѓански здруженија, и претставници од под-гран-
тистите ги зголемија своите знаења, вештини, капа-
цитети и можности за институционален развој во 
однос на формалната и неформалната соработка, 
меѓуетничката толеранција и соработка, мултикул-
турна средина и мирно решавање на конфликти, 
преку работилници, регионални обуки, 2 дводневни 
обуки за за под-грантистите и 7 доделени под-грантови 
на други помали здруженија. Добиената поддршка и придо-
нес од сите локални засегнати страни вклучија и претставници 
од 5 ЕЛС на партиципативен начин, а дополнителни состаноци и 
интервјуа помогнаа во процесот на подготовка на 5 локални стра-
тегии и акциони планови и 5 програми за учество на Ромите и (по)ма-
лите заедници на локално ниво. Исто така во рамките на проектните актив-
ности е направен мониторингот на седници на општински совети.

Овој документ е изработен врз основа на децениско искуство и експерти-
за на Национален ромски центар. Од своето основање во 2005, НРЦ од 
Куманово се развива како застапник и поддржувач на ромската популација, 
како и на сите групи во заедницата кои живеат во социјален ризик, односно 
болест, сиромаштија, се соочуваат со дискриминација, сегрегација или се 
ранливи и живеат на работ на социјална и економска маргинализација. 
НРЦ е инклузивна организација која се стреми да ги задоволи интересите и 
правата на своите конституенти со градење на интернационални мрежи и 
групи за поддршка, со заземање на место на масата на националното и 
локално владеење за застапување на правата и интересите на оние кои од 
тоа имаат потреба, со работење на терен за да се зајакнат луѓето преку 
насочување и едуцирање за нивните права кои им се загарантирани со 
закон.

Наодите во ова резиме ги покажуваат недостатоците за подобрување на 
учеството на Роми и (по)малите заедници на локално ниво и даваат јасни 
насоки за натамошна акција за подобрување на учеството на помалите 
заедници на локално ниво 

Се надеваме дека податоците и препораките изнесени во овој извештај 
ќе послужат како насока за подобрување на учеството на помалите заед-
ници на локално ниво. Ова резиме за ефективни јавни политки е обид 
преку анализа на потребите и вклученост на сите засегнати страни да се 
потенцираат недостатоците и неправилностите во вклученоста на помали-
те заедници на локално ниво. Сигурни и лесно достапни податоци се 
суштински предуслов за еднаквост. Достапноста на веродостојни подато-
ци, распределени според возраста, полот и географската дистрибуција, е 
важен услов за развој на добро насочени и одржливи мерки, што не е случај 
со податоците за Ромите. Исто така на овој начин десегрегирани податоци 
се од клучно значење за формулирање на ефективни политики и мерки за 
справување со дискриминацијата во сите области. Имајќи предвид дека 
резултатите од последниот попис на земјата се од 2002 година, состојбата 
со овој предуслов за развивање на ефикасни мерки за поттикнување на 
ефективна еднаквост е сериозно дискутабилна. Затоа, треба редовно да се 
собираат ажурирани податоци за социо-економската и образовната сос-
тојба на припадниците на заедниците со цел да се подобри учеството на 
помалите заедници на локално ниво. 

Од усвојувањето на Законот за употреба на јазик што го зборуваат над 
20% од населението, вклучително и во единиците на локалната самоупра-
ва, се подобри употребата на јазикот на другите заедници. Последните 
најави во јавноста и предлогот закон за употреба на јазиците на Владата 
повторно ја актуелизираат употребата на јазик во земајата. Но, јазичните 
политики треба да обезбедат и јазиците на помалите заедници исто така да 
бидат видливи во општеството. Исто така важно е да се обезбеди соодвет-
но учество на лицата коишто им припаѓаат на националните малцинства во 
различни тела поврзани со медиумите, како што се надзорни одбори и 
независни регулаторни тела, комисии за јавни радиодифузни сервиси и 
совети на ревизорите. Јавната телевизија (МТВ) и радиото интензивно ги 

емитуваат програмите на јазиците на националните малцинства (албански, 
турски, српски, ромски, влашки и босански). МТВ ја емитува програмата на 
ромски јазик 30 минути неделно и дополнителни еден час месечно.

КОМЗ е една од клучните (и единствени) институционални механизми за 
управување со меѓуетничките односи, но исто така и за институционално 
вклучување на сите немнозински етнички заедници во креирањето поли-
тики и донесување одлуки на локално ниво. Тие исто така треба да го олес-
нат дијалогот меѓу локалните институции и граѓаните. Во оваа смисла, 
КОМЗ претставуваат витален и постојан советодавен одбор на советите на 
општините за прашања од интерес за меѓуетничките односи.

За остварување на правата на (по)малите заедници, а особено на припад-
ниците на ромската заедница од голема важност е дали истите се свесни, 
информирани на разбирлив јазик и начин за пристапот до сите фундамен-
тални права согласно законската рамка и воспоставените практики. 
Можеме сериозно да се запрашаме за пристапот на граѓаните до фунда-
ментални права, имајќи во предвид дека правната рамка често се менува па 
дури и на стручните експерти им е тешко да ги следат промените.

Имајќи го во предвид фактот дека граѓаните вклучени во непосредната 
демократија на локално ниво, ги бираат своите политичките претставници, 
оттаму имаат очекувања кои произлегуваат директно од вршењето на овие 
политички функции. Податоците добиени од известувања на граѓаните 
припадници на сите заедници, корисници на Платформата, истакнуваат 
дека не се запознаени со основните права кои може да ги уживаат, не се 
задоволни од работата на единиците на локалната самоуправа, како пре-
порака за подобрување на учеството на граѓаните во општеството и пого-
лема социјална вклученост скоро сите етнички заедници потенцираат дека 
вработувањето е областа која може да ја подобри социјалната вклученост 
и кохезија на локално ниво.

Признавањето на локалната демократија од страна на земјите-членки на 
Советот на Европа довело до прогласување на Европската повелба за 
локалната самоуправа како прв меѓународно обврзувачки договор со кој 
се гарантираат правата на заедниците и нивните избрани власти“.1  „Целта 
на Европската повелба за локална самоуправа е да се воспостават заед-
нички европски стандарди за мерење и заштита на правата на локалните 
власти, кои се најблиску до граѓаните и да им даде можност за ефикасно 
партиципирање во донесувањето на одлуки кои се ефектуираат врз нивно-
то секојдневно опкружување. Повелбата ги обврзува членките да воведат 
основни правила кои ќе ја гарантираат политичката, административната и 
финансиската независност на локалните власти“.2 

Во едно од своите истражувања на НРЦ „како резултат на политички 
реформи засновани на Охридски рамковен договор, терминот помали 
етнички заедници беше воведен во законодавството на државата. Терми-
нот се однесува на етнички заедници кои се застапени со помалку од 20% 
од вкупното население на земјата.„3  Во тој контекст во терминот помали 
етнички заедници во Декларација за правата на лицата кои припаѓаат на 
национални или етнички, верски и јазични малцинства се дефинира како: 
„Лицата кои припаѓаат на национални или етнички, религиозни и јазични 
малцинства имаат право да ја уживаат својата култура, да ја исповедаат и 
практикуваат сопствената религија и да го користат својот јазик, приватно и 
јавно, слободно и без мешање или каква било форма на дискриминација.“4  

Според последниот попис на население од 2002 година освен двете најго-
леми етнички заедници  постојат 5 помали етнички заедници и припадници 
на „други„ заедници во државата Турци 3,85%, Роми 2,66%, Срби 1,78%, 
Бошњаци 0,84%,  0,4% се Власи  а 1,04% припаѓаат на категорија „други” 
заедници. 

Меѓуетничките конфликти и предизвици постоеле уште од остамостоју-
вањето a, истите значително се зголемија кон крајот на 2000 година и 
почеток на 2001 година кога настана војниот конфликт. Конфликтот наста-
на помеѓу двете најголеми етнички заедници кој се прекрати со потпишу-
вање на Охридски рамковен договор. Целта на Охридскиот рамковен дого-
вор беше да се унапреди вклучувањето на помалите заедници во државата, 
односно договор за внатрешно уредување на правата на заедниците. Инте-
грацијата на помалите заедници предвидена со Охридскиот рамковен 
договор и покрај долгогодишната имплементација се развива со големи 
потешкотии што го потврдуваат и Извештаите за напредок на Европската 
Комисија. Според извештајот на Европска Комисија од 2014 год. „малите 
заедници остануваат недоволно застапени и напредокот за заштита на 
помалите заедници остануваат попречени од недоволна финансиски и 
човечки ресурси и несоодветна соработка помеѓу засегнатите власти. 
Потребен е проактивен пристап за да се загаранатира етничкиот, култур-
ниот и лингвистичкиот идентитет на заедниците.“5  Исто така дискримина-
цијата продолжува да претставува проблем во интеграцијата на помалите 
заедници односно „повеќе форми на дискриминација против помалите 
заедниците опстојуваат и акција за борба против стереотипите, вклучител-
но и во медиумите, останува неефикасна.“6 

Во Извештајот од истражување на НРЦ  за учество на помалите заедници 
на локално ниво стои дека:

Концептот на заштита и унапредување на правата на малцинските групи 
се смета за императив за развојот на мултикултурните општества. Општо 
земено, заштитата и унапредувањето на правата на малцинските групи се 
базира на два главни аспекти - недискриминација и идентитет. Во овој кон-
текст, недискриминацијата се однесува на „остварување на основните 
човекови права и еднаквост пред законот без дискриминација, како и упо-
треба на афирмативна акција, со цел да се постигне целосна еднаквост.“7

Другиот систем се однесува на унапредувањето на правата врзани за 
идентитетот на малцинските групи, со цел да се создадат услови за пренос, 
одржување и развој на нивниот културен идентитет. Во овој контекст, во 
„Љубљанските насоки за интеграција на мултиетнички општества“ се наве-
дува дека: „...Малцинските права се индивидуални права, кои имаат зна-
чење само доколку се уживаат и остваруваат во заедница со другите заед-
ници. Ова е случај кај повеќе јазични и културни права, како и правата повр-
зани со образованието, учеството, религијата и здружувањето, помеѓу дру-
гите права. Чувството на припадност кон одредена заедница, без разлика 
дали е малцинска или мнозинска, може да ги зајакне врските во заедницата 
и чувството за солидарност. Таквото заедничко чувство за припадност кон 
заедницата е вродено во самото малцинско право и е неопходно за зашти-
тата и унапредувањето на правата на припадниците на малцинствата“8  

Во наодите од последниот извештај на ЕК од 2016 година наведено е дека 
„постои целокупната рамка за заштита на малцинствата меѓутоа импле-
ментацијата, следењето и координацијата на политиките поврзани со мал-
цинствата останува слаба. Малцинства кои претставуваат помалку од 20% 
од населението, остануваат надвор од главната политика и процесот на 
донесување одлуки. Мерките против поделбата по етничка линија во учи-
лиштата се недоволни, а сегрегираното образование негативно влијаеше 
врз социјалната кохезија и интеграцијата на заедниците.“9 

Иако постои правна рамка за заштита на помалите заедници, сепак 
имплементацијата останува на незадоволително ниво,затоа негување и 
развој на идентитетот на припадниците на заедниците  ќе придонесе кон 
стабилност и напредок на помалите етнички заедници на локално ниво.

Уставот во Преамбулата и Амандманите кои произлегоа од Охридскиот 
рамковен договор внесоа одредени измени во статусот и позиционирање-
то на помалите етнички заедници.

Охридскиот рамковен договор (ОРД во натамошниот текст) има за цел да 
придонесе кон зголемување на почитта помеѓу етничките заедници, мирно 
решавање на конфликти и партиципативен пристап во процесот на доне-
сување на одлуки. 

Со ОРД се воведоа нови законски и уставни реформи како што се: “де-
централизацијата и соодветен систем на финансирање, како можни алатки 
за правилна дистрибуција на надлежностите, особено во сферите на 
локалниот економски развој, во културата, во образованието, во социјална-
та и во здравствената заштита, во јавните услуги.”10  

„ОРД бара целосно почитување на начелото на недискриминација и 
еднаков третман на сите пред законот. ОРД посебно ги подвлекува како 
области вработувањето во јавната администрација и јавните претпријатија, 
како и пристапот до јавно финансирање за развој на деловни активности.“11 

Што се однесува до заедниците кои не се мнозинство во „ОРД им дава 
можност директно, преку парламентарен механизам кој се темели на спе-
цифични барања во однос на потребното мнозинство за донесување 
одлуки, да влијаат врз уредувањето на: културата, употребата на јазикот, 
образованието, личните документи, употребата симболи, лакалното 
финансирање, локалните избори.„12 

За ефективно спроведување на Охридскиот рамковен договор Владата 
донесе одлука за формирање на  Секретаријатот за спроведување на 
Охридскиот рамковен договор чија цел е да го спроведе целосно Охрид-
скиот рамковен договор и да обезбеди административна и стручна подрш-
ка на заменик претседателот на Владата задолжен за спроведување на 
рамковниот договор.

Еден од основните принципи во Охридскиот рамко-
вен договор е „развојот на локалната самоуправа која е 
од суштествено значење за поттикнување на учеството 
на граѓаните во демократскиот живот, и за унапреду-
вање на почитувањето на идентитетот на заедниците“.13  

Според Европската повелба за децентрализација „се 
гарантира правото на граѓаните на локално ниво да 
учествуваат во управувањето со работите, самостојно 
да ги избираат своите претставници во локалната само-
управа и посредно преку своите претставници во 
телата на локалната самопурава да одлучуваат за прио-
ритетите и своите потреби.“14 

Иако тоа директно не е предвидено со ОРД, со Законот за локална само-
управа се утврдува „Комисијата за односи меѓу заедниците која треба да се 
формира во општини во кои најмалку 20% од вкупниот број на жители се при-
падници на одредена заедница.“15  Комисијата функционира како советодав-
но тело на советот на општината и разгледува прашања кои се однесуваат на 
односите меѓу заедниците кои Советот на општината треба да ги разгледа и 
да одлучи во врска со нив.“16  

Според извештајот од истражување на НРЦ „процесот на децентрализа-
ција, односно пренесувањето на надлежностите од централно на локално 
ниво, се сметаше за клучна движечка сила која стоеше зад промовирањето 
на учество на немнозинските заедници.“17  

Во последниот Извештај на Европска Комисија од 2016 година се наведува 
дека: “Децентрализацијата на власта е клучен елемент на ОРД. Недоволно 
финансирање од централниот буџет и нискиот капацитет на собирање на 
локални даноци го компромитираат капацитетот на некои општини да ги 
извршуваат своите обврски. Правната рамка за локална самоуправа треба да 
бидe разгледана.“18 

Со ОРД како советодавно тело на Собранието  беше предвидено да се 
формира Комитет за односи меѓу заедниците кој ќе разгледува прашања 
од односи меѓу заедниците и ќе дава мислења и предлози за нивно реша-
вање. Во случај на спор меѓу пратениците за решавање на прашања кои 
„директно ги засегаат културата, употребата на јазиците, образованието, 

личните документи и употребата на симболите, за кои Собранието донесу-
ва одлуки со мнозинско гласање на пратениците кои присуствуваат, во 
рамките на кои мора да има мнозинство гласови од присутните пратеници 
кои тврдат дека припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население, 
спорот ќе го реши Комитетот за односи меѓу заедниците.„19 

Во извештајот од 2009 година, ЕУ оценува дека „изборот на членовите често 
не е транспарентен и ефикасноста на овие комитети е ограничена поради 
лошиот оперативен капацитет, нејасните надлежности и слабиот статус.“20  

Формирање на Комисиите за односи меѓу заедниците  се предвидува со 
Закон за локална самоуправа со цел за промоција и заштита на учество на 
помалите заедници на локално ниво. Комисиите се соочуваат со проблеми за 
функционирање поради недостаток на правна регулатива и подзаконски 
акти и отсуство на финансиски средства за оперативни трошоци.  Поради тие 
недостатоци комисиите немаат позиционираност во структурата и соодветна 
поддршка за да ги изразат нивните капацитети, ставови и предлози за реша-
вање на меѓуетничките односи на локално ниво. „Иако Законот за локална 
самоуправа ги предвидува КОМЗ како постојани советодавни одбори на 
Советот на општината за прашањата што ги засегаат меѓуетничките односи, 
по изборите во 2009 повеќето Комисии се нефункционалнии и се соочуваат 
со недостаток на капацитети и подршка за успешна реализација на нивниот 
мандат. Овој модел не овозможува формални механизми на хоризонтална и 
вертикална координација со релевантните институции: Секретаријат за 
спроведување на рамковен дого-
вор (ССРД во натамошниот текст), 
Комисија за превенција од дискри-
минација, Народен Правобранител, 
Агенција за заштита на правата на 
заедниците.“21  Извештајот на ЕК од 
2010 година се наведува дека 
„ефективност на комисиите про-
должува да биде ограничена со 
слаб оперативен капацитет, нејасни 
компетенции и слаб статус. Нивната 
улога сè уште во голема мера не е 
позната на јавноста и нивните пре-
пораки често се занемаруваат. Во 
многу општини, комисиите не се 
функционални и нивниот состав не 
ја одразува етничката структура на 
локалното население.“22 

Целта на овој закон е промоција и заштита на правата на заедниците кои 
се помалку од 20% од населението во државата.

„Остварување и напредување на правата на заедниците се однесува на 
вработување, употреба на јазикот, образование (основно, средно и високо), 
културата и други области.“23  „Припадниците на заедниците при вработу-
вање во органи на државна власт  и други јавни институции на сите нивоа 
се применува принципот на соодветна и правична застапеност.“24

Согласно овој закон припадниците на помалите заеднции имаат право на 
образование во сите степени на свој јазик, во согласнот со законот, имаат 
право на информирање на свој јазик и право да основаат асоцијациии и 
фондации како и да ги користат симболите на сопствената култура во 
согласност со закон. Агенцијата за остварување на правата на заеднциите 
(АОПЗ) е основана за промоција и заштита на правата на припадниците на 
помалите заедници.

Охридскиот рамковен договор како една од своите приоритетни точки ја 
воведува недискриминацијата и правичната застапеност. Според него 
„принципот на недискриминација и рамноправен третман на сите лица 
пред законот целосно ќе се почитува, а особено ќе се применува во однос 
на вработувањата во јавната администрација и јавните претпријатија, како 
и кај пристапот до јавното финансирање за равојот на деловните актив-
ности.“ 25

Еден од најважните чекори за спречување на дискриминација беше 
донесување на Законот за спречување од дискриминација и формирање 
на Комисија за заштита од дискриминација да постапува по претпоставки, 
да дава мислења и препораки за конкретни случаи на дискриминација. Од 
друга страна пак Народниот Правобранител постапува во случаи на дис-
криминација во јавниот сектор. Иако  КЗД има широк степен на ингеренции 
таа има многу мал степен на ресурси што е наведено и во Извештајот на ЕК 
од 2013 година: „Комисијата нема доволно човечки и финансиски ресурси 
за да правилно го исполни својот мандат, а нејзината соработка со другите 
релевантни тела потребно е да биде подобрена.“26  Според извештајот на 
Народниот Правобранител од 2016 год. спроведувањето на начелото за 

соодветна и правична застапеност за 2015 година е скоро со невидлив 
напредок. Во извештајот се „препорачува доследност во имплементацијата 
на начелото на соодветна и правична застапеност од страна на сите инсти-
туции на локално и централно ниво, затоа што успешната имплементација 
претставува основ за ефикасна и ефективна интеграција на сите заедници 
во општеството.“27 

Во текот на 2016 година како дел од активностите беше подготвена Плат-
формата за граѓанско известување28 како ново создадено електронско 
решение за онлајн пополнување на прашалници од граѓани за локалните 
потреби и проценка на учеството на помалите заедници на локално ниво 
кои се достапни за користење на сите говорни јазици во земјата.

Платформата е составена од неколку групи прашања: лични информации 
и локација; образование; вработување и работно искуство; ниво на задовол-
ство од функционирањето на општинските тела (градоначалник, општин-
ски совет) и општинска администрација. Нивото и препораките за подобру-
вање беа истакнати во платформата, како и мислењето на граѓаните за 
јавните комунални претпријатија и јавните услуги обезбедени од јавните 
претпријатија основани или управувани од општината (услуги за вода и 
канализација, управување со отпад, вклученост на младите, социјална вклу-
ченост и грижата за луѓето од социјален ризик) и дополнително прашањата 
за проценка на свеста базирани на правата, се дел од платформатa.

Во период од 6 месеци во текот на 2017 година, НРЦ успеа да ја претстави 
платформата за граѓански известувања пред широката јавност и пред при-
падниците на сите етнички заедници, а дури 573 граѓани беа активни 
корисници на платформата до сега, од кои над 400 граѓани се припадници 
на (по) малите заедници. Имајќи ја предвид политичката нестабилност и 
институционалната криза во државата во тој период, не е за потценување 
на бројот на вклучените граѓани кои дадоа огромен придонес во проценка-
та за нивно учество, учество и социјално вклучување на локално ниво, 
истакнувајќи ги нивните потреби и препораки. Токму затоа НРЦ ја користи 
оваа платформа за граѓански известувања како битен инструмент за систе-
матска повратна информација за локалните прилики при пристапот до 
фундаменталните права.

Изненадувачки е податокот што од вкупно 410 вклучени Роми дури 176 
лица малку се запознаени со правата на нивната заедницат,  а, 113 лица ниту 
не, ниту да се запознаени со правата на  заедница, што секако има големо 

Имајќи го во предвид фактот дека граѓаните вклучени во непосредната демокра-
тија на локално ниво, ги бираат своите политичките претставници, оттаму имаат 
очекувања кои произлегуваат директно од вршењето на функцијата градоначалник 
и/или член на Совет на општина. Од добиените податоци на вклучените граѓани од 
општините Куманово, Кочани, Прилеп, Битола, Тетово многу повеќе од половината 
вклучени граѓани не се задоволни или воопшто не се задоволни од работата на 
градоначалникот. Оттаму препорачуваме на политичките претставници го имаат во 
предвид незадоволството на граѓаните и да ги земат во предвид нивните очекувања.

Состојбата не е различна ниту кога станува збор за другите политички 
претставници, во смисла на членови на Совет на општина, повторно ситуа-
цијата е иста, повеќе од половина вклучени граѓани известуваат дека не се 
задоволни од работата на членовите на советот на општините како нивни 
непосредни претставници.

Што се однесува до работата на општинската администрација резултати-
те од вклучени граѓани кои ги изразија своите мислења дека повеќе од 
половината не се задоволни со работата на општинската администрација. 
Од вкупно 573 граѓани кои се корисници на Платформата за граѓанско 
известување само 2 лица одговориле дека многу се задоволни со работата 
на општинската администрација.

влијание имајќи го во предвид фактот дека станува збор за најранлива 
категорија на граѓани во нашето општество. За остварување на правата на 
(по)малите заедници, а особено на припадниците на ромската заедница од 
голема важност е дали истите се свесни, информирани на разбирлив јазик 
и начин за пристапот до сите фундаментални права согласно законската 
рамка и воспоставените практики. За каков пристап до фундаментални 
права за граѓаните зборуваме, кога граѓаните не се запознаени со основни-
те права имајќи во предвид дека правната рамка секојдневно се менува па 
дури и на стручните експерти им е тешко да го следат промените.

Па оттаму и една од препораките на овој документ е во насока на зголе-
мување на степенот на информираност на јазик и начин разбирлив за сите, 
вклучувајќи ги и припадниците на (по)малите заедници.

ИЗВРШНО РЕЗИМЕ И ПРЕПОРАКИ ЗА ПРИМЕНЕТИ ЈАВНИ ПОЛИТИКИ
ЗА УЧЕСТВО НА РОМИ И ДРУГИ ПОМАЛИ ЗАЕДНИЦИ НА ЛОКАЛНО НИВО
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Ова резиме е подготвено во рамки на проектни активности „Подобру-
вање на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка 
на Делегација на Европска Унија и ИНСОК во период од 01.04.2016 до 
30.09.2017 година во пет општини: Куманово, Кочани, Прилеп, Битола и 
Тетово.

Проектните активности имаат за цел да ги зголемат можностите за вос-
поставување механизми за подобрување на учеството и заштита на правата 
на Ромите и другите помали заедници на локално ниво во согласност со 
Охридскиот Рамковен Договор.  

Во рамките на спроведените активности повеќе од  1.000 локални засег-
нати страни (граѓани, институции и претставници на граѓанскиот сектор) 
беа консултирани и активно вклучени во дијалогот на локално ниво преку 
состаноци со општини; тркалезни маси; онлајн Платформа за систематско 
собирање на информации и мислења на граѓаните во врска со пристап до 
правата на локално ниво (Платформа за граѓанско известување во поната-
мошниот текст); извештај од теренско истражување; обуки; работилници и 
учество на граѓани, институции и граѓански сектор на состаноци на локал-
но ниво. Како дел од зајакнувањето на можностите и улогата на граѓанското 
општество во креирање и зајакнување на политиките и учеството на (по)-
малите заедници на локално ниво седум граѓански организации добија 
поддршка за имплементирање на релевантни активности на локално ниво 
и имаа можност да ги зголемат организациските капацитети на три обуки 
организирани од страна на НРЦ.

Имајќи го во предвид сето ова погоре наведено, влијанието на спроведе-
ните активности е видливо не само во проценка на потребите на припадни-
ците на помалите заедници, туку и како своевиден придонес во креирање 
на јавни политики за подобрување на нивното учество и еднаков пристап 
до фундаменталните права. 

Во текот на 2016 година се спроведе обемно и 
длабинско истражување во општините Куманово, 
Тетово, Прилеп, Битола и Кочани кое даде увид во 
суштински аспекти на работа на локалните институ-
ционални механизми врз кои беа направени поната-
мошни препораки. Во истражувањето беа вклучени 
26 локални засегнати страни во длабинските интер-
вјуа и 504 граѓани кое даде увид во позицијата на 
Ромите и помалите етнички заедници на локално 
ниво. 254 локални засегнати страни: претставници 
од Комисиите за односи меѓу заедниците (КОМЗ во 
натамошен текст); членови на совет на општина; 
државни и јавни службеници; релевантни локални 
граѓански здруженија, и претставници од под-гран-
тистите ги зголемија своите знаења, вештини, капа-
цитети и можности за институционален развој во 
однос на формалната и неформалната соработка, 
меѓуетничката толеранција и соработка, мултикул-
турна средина и мирно решавање на конфликти, 
преку работилници, регионални обуки, 2 дводневни 
обуки за за под-грантистите и 7 доделени под-грантови 
на други помали здруженија. Добиената поддршка и придо-
нес од сите локални засегнати страни вклучија и претставници 
од 5 ЕЛС на партиципативен начин, а дополнителни состаноци и 
интервјуа помогнаа во процесот на подготовка на 5 локални стра-
тегии и акциони планови и 5 програми за учество на Ромите и (по)ма-
лите заедници на локално ниво. Исто така во рамките на проектните актив-
ности е направен мониторингот на седници на општински совети.

Овој документ е изработен врз основа на децениско искуство и експерти-
за на Национален ромски центар. Од своето основање во 2005, НРЦ од 
Куманово се развива како застапник и поддржувач на ромската популација, 
како и на сите групи во заедницата кои живеат во социјален ризик, односно 
болест, сиромаштија, се соочуваат со дискриминација, сегрегација или се 
ранливи и живеат на работ на социјална и економска маргинализација. 
НРЦ е инклузивна организација која се стреми да ги задоволи интересите и 
правата на своите конституенти со градење на интернационални мрежи и 
групи за поддршка, со заземање на место на масата на националното и 
локално владеење за застапување на правата и интересите на оние кои од 
тоа имаат потреба, со работење на терен за да се зајакнат луѓето преку 
насочување и едуцирање за нивните права кои им се загарантирани со 
закон.

Наодите во ова резиме ги покажуваат недостатоците за подобрување на 
учеството на Роми и (по)малите заедници на локално ниво и даваат јасни 
насоки за натамошна акција за подобрување на учеството на помалите 
заедници на локално ниво 

Се надеваме дека податоците и препораките изнесени во овој извештај 
ќе послужат како насока за подобрување на учеството на помалите заед-
ници на локално ниво. Ова резиме за ефективни јавни политки е обид 
преку анализа на потребите и вклученост на сите засегнати страни да се 
потенцираат недостатоците и неправилностите во вклученоста на помали-
те заедници на локално ниво. Сигурни и лесно достапни податоци се 
суштински предуслов за еднаквост. Достапноста на веродостојни подато-
ци, распределени според возраста, полот и географската дистрибуција, е 
важен услов за развој на добро насочени и одржливи мерки, што не е случај 
со податоците за Ромите. Исто така на овој начин десегрегирани податоци 
се од клучно значење за формулирање на ефективни политики и мерки за 
справување со дискриминацијата во сите области. Имајќи предвид дека 
резултатите од последниот попис на земјата се од 2002 година, состојбата 
со овој предуслов за развивање на ефикасни мерки за поттикнување на 
ефективна еднаквост е сериозно дискутабилна. Затоа, треба редовно да се 
собираат ажурирани податоци за социо-економската и образовната сос-
тојба на припадниците на заедниците со цел да се подобри учеството на 
помалите заедници на локално ниво. 

Од усвојувањето на Законот за употреба на јазик што го зборуваат над 
20% од населението, вклучително и во единиците на локалната самоупра-
ва, се подобри употребата на јазикот на другите заедници. Последните 
најави во јавноста и предлогот закон за употреба на јазиците на Владата 
повторно ја актуелизираат употребата на јазик во земајата. Но, јазичните 
политики треба да обезбедат и јазиците на помалите заедници исто така да 
бидат видливи во општеството. Исто така важно е да се обезбеди соодвет-
но учество на лицата коишто им припаѓаат на националните малцинства во 
различни тела поврзани со медиумите, како што се надзорни одбори и 
независни регулаторни тела, комисии за јавни радиодифузни сервиси и 
совети на ревизорите. Јавната телевизија (МТВ) и радиото интензивно ги 

емитуваат програмите на јазиците на националните малцинства (албански, 
турски, српски, ромски, влашки и босански). МТВ ја емитува програмата на 
ромски јазик 30 минути неделно и дополнителни еден час месечно.

КОМЗ е една од клучните (и единствени) институционални механизми за 
управување со меѓуетничките односи, но исто така и за институционално 
вклучување на сите немнозински етнички заедници во креирањето поли-
тики и донесување одлуки на локално ниво. Тие исто така треба да го олес-
нат дијалогот меѓу локалните институции и граѓаните. Во оваа смисла, 
КОМЗ претставуваат витален и постојан советодавен одбор на советите на 
општините за прашања од интерес за меѓуетничките односи.

За остварување на правата на (по)малите заедници, а особено на припад-
ниците на ромската заедница од голема важност е дали истите се свесни, 
информирани на разбирлив јазик и начин за пристапот до сите фундамен-
тални права согласно законската рамка и воспоставените практики. 
Можеме сериозно да се запрашаме за пристапот на граѓаните до фунда-
ментални права, имајќи во предвид дека правната рамка често се менува па 
дури и на стручните експерти им е тешко да ги следат промените.

Имајќи го во предвид фактот дека граѓаните вклучени во непосредната 
демократија на локално ниво, ги бираат своите политичките претставници, 
оттаму имаат очекувања кои произлегуваат директно од вршењето на овие 
политички функции. Податоците добиени од известувања на граѓаните 
припадници на сите заедници, корисници на Платформата, истакнуваат 
дека не се запознаени со основните права кои може да ги уживаат, не се 
задоволни од работата на единиците на локалната самоуправа, како пре-
порака за подобрување на учеството на граѓаните во општеството и пого-
лема социјална вклученост скоро сите етнички заедници потенцираат дека 
вработувањето е областа која може да ја подобри социјалната вклученост 
и кохезија на локално ниво.

Признавањето на локалната демократија од страна на земјите-членки на 
Советот на Европа довело до прогласување на Европската повелба за 
локалната самоуправа како прв меѓународно обврзувачки договор со кој 
се гарантираат правата на заедниците и нивните избрани власти“.1  „Целта 
на Европската повелба за локална самоуправа е да се воспостават заед-
нички европски стандарди за мерење и заштита на правата на локалните 
власти, кои се најблиску до граѓаните и да им даде можност за ефикасно 
партиципирање во донесувањето на одлуки кои се ефектуираат врз нивно-
то секојдневно опкружување. Повелбата ги обврзува членките да воведат 
основни правила кои ќе ја гарантираат политичката, административната и 
финансиската независност на локалните власти“.2 

Во едно од своите истражувања на НРЦ „како резултат на политички 
реформи засновани на Охридски рамковен договор, терминот помали 
етнички заедници беше воведен во законодавството на државата. Терми-
нот се однесува на етнички заедници кои се застапени со помалку од 20% 
од вкупното население на земјата.„3  Во тој контекст во терминот помали 
етнички заедници во Декларација за правата на лицата кои припаѓаат на 
национални или етнички, верски и јазични малцинства се дефинира како: 
„Лицата кои припаѓаат на национални или етнички, религиозни и јазични 
малцинства имаат право да ја уживаат својата култура, да ја исповедаат и 
практикуваат сопствената религија и да го користат својот јазик, приватно и 
јавно, слободно и без мешање или каква било форма на дискриминација.“4  

Според последниот попис на население од 2002 година освен двете најго-
леми етнички заедници  постојат 5 помали етнички заедници и припадници 
на „други„ заедници во државата Турци 3,85%, Роми 2,66%, Срби 1,78%, 
Бошњаци 0,84%,  0,4% се Власи  а 1,04% припаѓаат на категорија „други” 
заедници. 

Меѓуетничките конфликти и предизвици постоеле уште од остамостоју-
вањето a, истите значително се зголемија кон крајот на 2000 година и 
почеток на 2001 година кога настана војниот конфликт. Конфликтот наста-
на помеѓу двете најголеми етнички заедници кој се прекрати со потпишу-
вање на Охридски рамковен договор. Целта на Охридскиот рамковен дого-
вор беше да се унапреди вклучувањето на помалите заедници во државата, 
односно договор за внатрешно уредување на правата на заедниците. Инте-
грацијата на помалите заедници предвидена со Охридскиот рамковен 
договор и покрај долгогодишната имплементација се развива со големи 
потешкотии што го потврдуваат и Извештаите за напредок на Европската 
Комисија. Според извештајот на Европска Комисија од 2014 год. „малите 
заедници остануваат недоволно застапени и напредокот за заштита на 
помалите заедници остануваат попречени од недоволна финансиски и 
човечки ресурси и несоодветна соработка помеѓу засегнатите власти. 
Потребен е проактивен пристап за да се загаранатира етничкиот, култур-
ниот и лингвистичкиот идентитет на заедниците.“5  Исто така дискримина-
цијата продолжува да претставува проблем во интеграцијата на помалите 
заедници односно „повеќе форми на дискриминација против помалите 
заедниците опстојуваат и акција за борба против стереотипите, вклучител-
но и во медиумите, останува неефикасна.“6 

Во Извештајот од истражување на НРЦ  за учество на помалите заедници 
на локално ниво стои дека:

Концептот на заштита и унапредување на правата на малцинските групи 
се смета за императив за развојот на мултикултурните општества. Општо 
земено, заштитата и унапредувањето на правата на малцинските групи се 
базира на два главни аспекти - недискриминација и идентитет. Во овој кон-
текст, недискриминацијата се однесува на „остварување на основните 
човекови права и еднаквост пред законот без дискриминација, како и упо-
треба на афирмативна акција, со цел да се постигне целосна еднаквост.“7

Другиот систем се однесува на унапредувањето на правата врзани за 
идентитетот на малцинските групи, со цел да се создадат услови за пренос, 
одржување и развој на нивниот културен идентитет. Во овој контекст, во 
„Љубљанските насоки за интеграција на мултиетнички општества“ се наве-
дува дека: „...Малцинските права се индивидуални права, кои имаат зна-
чење само доколку се уживаат и остваруваат во заедница со другите заед-
ници. Ова е случај кај повеќе јазични и културни права, како и правата повр-
зани со образованието, учеството, религијата и здружувањето, помеѓу дру-
гите права. Чувството на припадност кон одредена заедница, без разлика 
дали е малцинска или мнозинска, може да ги зајакне врските во заедницата 
и чувството за солидарност. Таквото заедничко чувство за припадност кон 
заедницата е вродено во самото малцинско право и е неопходно за зашти-
тата и унапредувањето на правата на припадниците на малцинствата“8  

Во наодите од последниот извештај на ЕК од 2016 година наведено е дека 
„постои целокупната рамка за заштита на малцинствата меѓутоа импле-
ментацијата, следењето и координацијата на политиките поврзани со мал-
цинствата останува слаба. Малцинства кои претставуваат помалку од 20% 
од населението, остануваат надвор од главната политика и процесот на 
донесување одлуки. Мерките против поделбата по етничка линија во учи-
лиштата се недоволни, а сегрегираното образование негативно влијаеше 
врз социјалната кохезија и интеграцијата на заедниците.“9 

Иако постои правна рамка за заштита на помалите заедници, сепак 
имплементацијата останува на незадоволително ниво,затоа негување и 
развој на идентитетот на припадниците на заедниците  ќе придонесе кон 
стабилност и напредок на помалите етнички заедници на локално ниво.

Уставот во Преамбулата и Амандманите кои произлегоа од Охридскиот 
рамковен договор внесоа одредени измени во статусот и позиционирање-
то на помалите етнички заедници.

Охридскиот рамковен договор (ОРД во натамошниот текст) има за цел да 
придонесе кон зголемување на почитта помеѓу етничките заедници, мирно 
решавање на конфликти и партиципативен пристап во процесот на доне-
сување на одлуки. 

Со ОРД се воведоа нови законски и уставни реформи како што се: “де-
централизацијата и соодветен систем на финансирање, како можни алатки 
за правилна дистрибуција на надлежностите, особено во сферите на 
локалниот економски развој, во културата, во образованието, во социјална-
та и во здравствената заштита, во јавните услуги.”10  

„ОРД бара целосно почитување на начелото на недискриминација и 
еднаков третман на сите пред законот. ОРД посебно ги подвлекува како 
области вработувањето во јавната администрација и јавните претпријатија, 
како и пристапот до јавно финансирање за развој на деловни активности.“11 

Што се однесува до заедниците кои не се мнозинство во „ОРД им дава 
можност директно, преку парламентарен механизам кој се темели на спе-
цифични барања во однос на потребното мнозинство за донесување 
одлуки, да влијаат врз уредувањето на: културата, употребата на јазикот, 
образованието, личните документи, употребата симболи, лакалното 
финансирање, локалните избори.„12 

За ефективно спроведување на Охридскиот рамковен договор Владата 
донесе одлука за формирање на  Секретаријатот за спроведување на 
Охридскиот рамковен договор чија цел е да го спроведе целосно Охрид-
скиот рамковен договор и да обезбеди административна и стручна подрш-
ка на заменик претседателот на Владата задолжен за спроведување на 
рамковниот договор.

Еден од основните принципи во Охридскиот рамко-
вен договор е „развојот на локалната самоуправа која е 
од суштествено значење за поттикнување на учеството 
на граѓаните во демократскиот живот, и за унапреду-
вање на почитувањето на идентитетот на заедниците“.13  

Според Европската повелба за децентрализација „се 
гарантира правото на граѓаните на локално ниво да 
учествуваат во управувањето со работите, самостојно 
да ги избираат своите претставници во локалната само-
управа и посредно преку своите претставници во 
телата на локалната самопурава да одлучуваат за прио-
ритетите и своите потреби.“14 

Иако тоа директно не е предвидено со ОРД, со Законот за локална само-
управа се утврдува „Комисијата за односи меѓу заедниците која треба да се 
формира во општини во кои најмалку 20% од вкупниот број на жители се при-
падници на одредена заедница.“15  Комисијата функционира како советодав-
но тело на советот на општината и разгледува прашања кои се однесуваат на 
односите меѓу заедниците кои Советот на општината треба да ги разгледа и 
да одлучи во врска со нив.“16  

Според извештајот од истражување на НРЦ „процесот на децентрализа-
ција, односно пренесувањето на надлежностите од централно на локално 
ниво, се сметаше за клучна движечка сила која стоеше зад промовирањето 
на учество на немнозинските заедници.“17  

Во последниот Извештај на Европска Комисија од 2016 година се наведува 
дека: “Децентрализацијата на власта е клучен елемент на ОРД. Недоволно 
финансирање од централниот буџет и нискиот капацитет на собирање на 
локални даноци го компромитираат капацитетот на некои општини да ги 
извршуваат своите обврски. Правната рамка за локална самоуправа треба да 
бидe разгледана.“18 

Со ОРД како советодавно тело на Собранието  беше предвидено да се 
формира Комитет за односи меѓу заедниците кој ќе разгледува прашања 
од односи меѓу заедниците и ќе дава мислења и предлози за нивно реша-
вање. Во случај на спор меѓу пратениците за решавање на прашања кои 
„директно ги засегаат културата, употребата на јазиците, образованието, 

личните документи и употребата на симболите, за кои Собранието донесу-
ва одлуки со мнозинско гласање на пратениците кои присуствуваат, во 
рамките на кои мора да има мнозинство гласови од присутните пратеници 
кои тврдат дека припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население, 
спорот ќе го реши Комитетот за односи меѓу заедниците.„19 

Во извештајот од 2009 година, ЕУ оценува дека „изборот на членовите често 
не е транспарентен и ефикасноста на овие комитети е ограничена поради 
лошиот оперативен капацитет, нејасните надлежности и слабиот статус.“20  

Формирање на Комисиите за односи меѓу заедниците  се предвидува со 
Закон за локална самоуправа со цел за промоција и заштита на учество на 
помалите заедници на локално ниво. Комисиите се соочуваат со проблеми за 
функционирање поради недостаток на правна регулатива и подзаконски 
акти и отсуство на финансиски средства за оперативни трошоци.  Поради тие 
недостатоци комисиите немаат позиционираност во структурата и соодветна 
поддршка за да ги изразат нивните капацитети, ставови и предлози за реша-
вање на меѓуетничките односи на локално ниво. „Иако Законот за локална 
самоуправа ги предвидува КОМЗ како постојани советодавни одбори на 
Советот на општината за прашањата што ги засегаат меѓуетничките односи, 
по изборите во 2009 повеќето Комисии се нефункционалнии и се соочуваат 
со недостаток на капацитети и подршка за успешна реализација на нивниот 
мандат. Овој модел не овозможува формални механизми на хоризонтална и 
вертикална координација со релевантните институции: Секретаријат за 
спроведување на рамковен дого-
вор (ССРД во натамошниот текст), 
Комисија за превенција од дискри-
минација, Народен Правобранител, 
Агенција за заштита на правата на 
заедниците.“21  Извештајот на ЕК од 
2010 година се наведува дека 
„ефективност на комисиите про-
должува да биде ограничена со 
слаб оперативен капацитет, нејасни 
компетенции и слаб статус. Нивната 
улога сè уште во голема мера не е 
позната на јавноста и нивните пре-
пораки често се занемаруваат. Во 
многу општини, комисиите не се 
функционални и нивниот состав не 
ја одразува етничката структура на 
локалното население.“22 

Целта на овој закон е промоција и заштита на правата на заедниците кои 
се помалку од 20% од населението во државата.

„Остварување и напредување на правата на заедниците се однесува на 
вработување, употреба на јазикот, образование (основно, средно и високо), 
културата и други области.“23  „Припадниците на заедниците при вработу-
вање во органи на државна власт  и други јавни институции на сите нивоа 
се применува принципот на соодветна и правична застапеност.“24

Согласно овој закон припадниците на помалите заеднции имаат право на 
образование во сите степени на свој јазик, во согласнот со законот, имаат 
право на информирање на свој јазик и право да основаат асоцијациии и 
фондации како и да ги користат симболите на сопствената култура во 
согласност со закон. Агенцијата за остварување на правата на заеднциите 
(АОПЗ) е основана за промоција и заштита на правата на припадниците на 
помалите заедници.

Охридскиот рамковен договор како една од своите приоритетни точки ја 
воведува недискриминацијата и правичната застапеност. Според него 
„принципот на недискриминација и рамноправен третман на сите лица 
пред законот целосно ќе се почитува, а особено ќе се применува во однос 
на вработувањата во јавната администрација и јавните претпријатија, како 
и кај пристапот до јавното финансирање за равојот на деловните актив-
ности.“ 25

Еден од најважните чекори за спречување на дискриминација беше 
донесување на Законот за спречување од дискриминација и формирање 
на Комисија за заштита од дискриминација да постапува по претпоставки, 
да дава мислења и препораки за конкретни случаи на дискриминација. Од 
друга страна пак Народниот Правобранител постапува во случаи на дис-
криминација во јавниот сектор. Иако  КЗД има широк степен на ингеренции 
таа има многу мал степен на ресурси што е наведено и во Извештајот на ЕК 
од 2013 година: „Комисијата нема доволно човечки и финансиски ресурси 
за да правилно го исполни својот мандат, а нејзината соработка со другите 
релевантни тела потребно е да биде подобрена.“26  Според извештајот на 
Народниот Правобранител од 2016 год. спроведувањето на начелото за 

соодветна и правична застапеност за 2015 година е скоро со невидлив 
напредок. Во извештајот се „препорачува доследност во имплементацијата 
на начелото на соодветна и правична застапеност од страна на сите инсти-
туции на локално и централно ниво, затоа што успешната имплементација 
претставува основ за ефикасна и ефективна интеграција на сите заедници 
во општеството.“27 

Во текот на 2016 година како дел од активностите беше подготвена Плат-
формата за граѓанско известување28 како ново создадено електронско 
решение за онлајн пополнување на прашалници од граѓани за локалните 
потреби и проценка на учеството на помалите заедници на локално ниво 
кои се достапни за користење на сите говорни јазици во земјата.

Платформата е составена од неколку групи прашања: лични информации 
и локација; образование; вработување и работно искуство; ниво на задовол-
ство од функционирањето на општинските тела (градоначалник, општин-
ски совет) и општинска администрација. Нивото и препораките за подобру-
вање беа истакнати во платформата, како и мислењето на граѓаните за 
јавните комунални претпријатија и јавните услуги обезбедени од јавните 
претпријатија основани или управувани од општината (услуги за вода и 
канализација, управување со отпад, вклученост на младите, социјална вклу-
ченост и грижата за луѓето од социјален ризик) и дополнително прашањата 
за проценка на свеста базирани на правата, се дел од платформатa.

Во период од 6 месеци во текот на 2017 година, НРЦ успеа да ја претстави 
платформата за граѓански известувања пред широката јавност и пред при-
падниците на сите етнички заедници, а дури 573 граѓани беа активни 
корисници на платформата до сега, од кои над 400 граѓани се припадници 
на (по) малите заедници. Имајќи ја предвид политичката нестабилност и 
институционалната криза во државата во тој период, не е за потценување 
на бројот на вклучените граѓани кои дадоа огромен придонес во проценка-
та за нивно учество, учество и социјално вклучување на локално ниво, 
истакнувајќи ги нивните потреби и препораки. Токму затоа НРЦ ја користи 
оваа платформа за граѓански известувања како битен инструмент за систе-
матска повратна информација за локалните прилики при пристапот до 
фундаменталните права.

Изненадувачки е податокот што од вкупно 410 вклучени Роми дури 176 
лица малку се запознаени со правата на нивната заедницат,  а, 113 лица ниту 
не, ниту да се запознаени со правата на  заедница, што секако има големо 

Имајќи го во предвид фактот дека граѓаните вклучени во непосредната демокра-
тија на локално ниво, ги бираат своите политичките претставници, оттаму имаат 
очекувања кои произлегуваат директно од вршењето на функцијата градоначалник 
и/или член на Совет на општина. Од добиените податоци на вклучените граѓани од 
општините Куманово, Кочани, Прилеп, Битола, Тетово многу повеќе од половината 
вклучени граѓани не се задоволни или воопшто не се задоволни од работата на 
градоначалникот. Оттаму препорачуваме на политичките претставници го имаат во 
предвид незадоволството на граѓаните и да ги земат во предвид нивните очекувања.

Состојбата не е различна ниту кога станува збор за другите политички 
претставници, во смисла на членови на Совет на општина, повторно ситуа-
цијата е иста, повеќе од половина вклучени граѓани известуваат дека не се 
задоволни од работата на членовите на советот на општините како нивни 
непосредни претставници.

Што се однесува до работата на општинската администрација резултати-
те од вклучени граѓани кои ги изразија своите мислења дека повеќе од 
половината не се задоволни со работата на општинската администрација. 
Од вкупно 573 граѓани кои се корисници на Платформата за граѓанско 
известување само 2 лица одговориле дека многу се задоволни со работата 
на општинската администрација.

влијание имајќи го во предвид фактот дека станува збор за најранлива 
категорија на граѓани во нашето општество. За остварување на правата на 
(по)малите заедници, а особено на припадниците на ромската заедница од 
голема важност е дали истите се свесни, информирани на разбирлив јазик 
и начин за пристапот до сите фундаментални права согласно законската 
рамка и воспоставените практики. За каков пристап до фундаментални 
права за граѓаните зборуваме, кога граѓаните не се запознаени со основни-
те права имајќи во предвид дека правната рамка секојдневно се менува па 
дури и на стручните експерти им е тешко да го следат промените.

Па оттаму и една од препораките на овој документ е во насока на зголе-
мување на степенот на информираност на јазик и начин разбирлив за сите, 
вклучувајќи ги и припадниците на (по)малите заедници.

ИЗВРШНО РЕЗИМЕ И ПРЕПОРАКИ ЗА ПРИМЕНЕТИ ЈАВНИ ПОЛИТИКИ
ЗА УЧЕСТВО НА РОМИ И ДРУГИ ПОМАЛИ ЗАЕДНИЦИ НА ЛОКАЛНО НИВО6
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Ова резиме е подготвено во рамки на проектни активности „Подобру-
вање на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка 
на Делегација на Европска Унија и ИНСОК во период од 01.04.2016 до 
30.09.2017 година во пет општини: Куманово, Кочани, Прилеп, Битола и 
Тетово.

Проектните активности имаат за цел да ги зголемат можностите за вос-
поставување механизми за подобрување на учеството и заштита на правата 
на Ромите и другите помали заедници на локално ниво во согласност со 
Охридскиот Рамковен Договор.  

Во рамките на спроведените активности повеќе од  1.000 локални засег-
нати страни (граѓани, институции и претставници на граѓанскиот сектор) 
беа консултирани и активно вклучени во дијалогот на локално ниво преку 
состаноци со општини; тркалезни маси; онлајн Платформа за систематско 
собирање на информации и мислења на граѓаните во врска со пристап до 
правата на локално ниво (Платформа за граѓанско известување во поната-
мошниот текст); извештај од теренско истражување; обуки; работилници и 
учество на граѓани, институции и граѓански сектор на состаноци на локал-
но ниво. Како дел од зајакнувањето на можностите и улогата на граѓанското 
општество во креирање и зајакнување на политиките и учеството на (по)-
малите заедници на локално ниво седум граѓански организации добија 
поддршка за имплементирање на релевантни активности на локално ниво 
и имаа можност да ги зголемат организациските капацитети на три обуки 
организирани од страна на НРЦ.

Имајќи го во предвид сето ова погоре наведено, влијанието на спроведе-
ните активности е видливо не само во проценка на потребите на припадни-
ците на помалите заедници, туку и како своевиден придонес во креирање 
на јавни политики за подобрување на нивното учество и еднаков пристап 
до фундаменталните права. 

Во текот на 2016 година се спроведе обемно и 
длабинско истражување во општините Куманово, 
Тетово, Прилеп, Битола и Кочани кое даде увид во 
суштински аспекти на работа на локалните институ-
ционални механизми врз кои беа направени поната-
мошни препораки. Во истражувањето беа вклучени 
26 локални засегнати страни во длабинските интер-
вјуа и 504 граѓани кое даде увид во позицијата на 
Ромите и помалите етнички заедници на локално 
ниво. 254 локални засегнати страни: претставници 
од Комисиите за односи меѓу заедниците (КОМЗ во 
натамошен текст); членови на совет на општина; 
државни и јавни службеници; релевантни локални 
граѓански здруженија, и претставници од под-гран-
тистите ги зголемија своите знаења, вештини, капа-
цитети и можности за институционален развој во 
однос на формалната и неформалната соработка, 
меѓуетничката толеранција и соработка, мултикул-
турна средина и мирно решавање на конфликти, 
преку работилници, регионални обуки, 2 дводневни 
обуки за за под-грантистите и 7 доделени под-грантови 
на други помали здруженија. Добиената поддршка и придо-
нес од сите локални засегнати страни вклучија и претставници 
од 5 ЕЛС на партиципативен начин, а дополнителни состаноци и 
интервјуа помогнаа во процесот на подготовка на 5 локални стра-
тегии и акциони планови и 5 програми за учество на Ромите и (по)ма-
лите заедници на локално ниво. Исто така во рамките на проектните актив-
ности е направен мониторингот на седници на општински совети.

Овој документ е изработен врз основа на децениско искуство и експерти-
за на Национален ромски центар. Од своето основање во 2005, НРЦ од 
Куманово се развива како застапник и поддржувач на ромската популација, 
како и на сите групи во заедницата кои живеат во социјален ризик, односно 
болест, сиромаштија, се соочуваат со дискриминација, сегрегација или се 
ранливи и живеат на работ на социјална и економска маргинализација. 
НРЦ е инклузивна организација која се стреми да ги задоволи интересите и 
правата на своите конституенти со градење на интернационални мрежи и 
групи за поддршка, со заземање на место на масата на националното и 
локално владеење за застапување на правата и интересите на оние кои од 
тоа имаат потреба, со работење на терен за да се зајакнат луѓето преку 
насочување и едуцирање за нивните права кои им се загарантирани со 
закон.

Наодите во ова резиме ги покажуваат недостатоците за подобрување на 
учеството на Роми и (по)малите заедници на локално ниво и даваат јасни 
насоки за натамошна акција за подобрување на учеството на помалите 
заедници на локално ниво 

Се надеваме дека податоците и препораките изнесени во овој извештај 
ќе послужат како насока за подобрување на учеството на помалите заед-
ници на локално ниво. Ова резиме за ефективни јавни политки е обид 
преку анализа на потребите и вклученост на сите засегнати страни да се 
потенцираат недостатоците и неправилностите во вклученоста на помали-
те заедници на локално ниво. Сигурни и лесно достапни податоци се 
суштински предуслов за еднаквост. Достапноста на веродостојни подато-
ци, распределени според возраста, полот и географската дистрибуција, е 
важен услов за развој на добро насочени и одржливи мерки, што не е случај 
со податоците за Ромите. Исто така на овој начин десегрегирани податоци 
се од клучно значење за формулирање на ефективни политики и мерки за 
справување со дискриминацијата во сите области. Имајќи предвид дека 
резултатите од последниот попис на земјата се од 2002 година, состојбата 
со овој предуслов за развивање на ефикасни мерки за поттикнување на 
ефективна еднаквост е сериозно дискутабилна. Затоа, треба редовно да се 
собираат ажурирани податоци за социо-економската и образовната сос-
тојба на припадниците на заедниците со цел да се подобри учеството на 
помалите заедници на локално ниво. 

Од усвојувањето на Законот за употреба на јазик што го зборуваат над 
20% од населението, вклучително и во единиците на локалната самоупра-
ва, се подобри употребата на јазикот на другите заедници. Последните 
најави во јавноста и предлогот закон за употреба на јазиците на Владата 
повторно ја актуелизираат употребата на јазик во земајата. Но, јазичните 
политики треба да обезбедат и јазиците на помалите заедници исто така да 
бидат видливи во општеството. Исто така важно е да се обезбеди соодвет-
но учество на лицата коишто им припаѓаат на националните малцинства во 
различни тела поврзани со медиумите, како што се надзорни одбори и 
независни регулаторни тела, комисии за јавни радиодифузни сервиси и 
совети на ревизорите. Јавната телевизија (МТВ) и радиото интензивно ги 

емитуваат програмите на јазиците на националните малцинства (албански, 
турски, српски, ромски, влашки и босански). МТВ ја емитува програмата на 
ромски јазик 30 минути неделно и дополнителни еден час месечно.

КОМЗ е една од клучните (и единствени) институционални механизми за 
управување со меѓуетничките односи, но исто така и за институционално 
вклучување на сите немнозински етнички заедници во креирањето поли-
тики и донесување одлуки на локално ниво. Тие исто така треба да го олес-
нат дијалогот меѓу локалните институции и граѓаните. Во оваа смисла, 
КОМЗ претставуваат витален и постојан советодавен одбор на советите на 
општините за прашања од интерес за меѓуетничките односи.

За остварување на правата на (по)малите заедници, а особено на припад-
ниците на ромската заедница од голема важност е дали истите се свесни, 
информирани на разбирлив јазик и начин за пристапот до сите фундамен-
тални права согласно законската рамка и воспоставените практики. 
Можеме сериозно да се запрашаме за пристапот на граѓаните до фунда-
ментални права, имајќи во предвид дека правната рамка често се менува па 
дури и на стручните експерти им е тешко да ги следат промените.

Имајќи го во предвид фактот дека граѓаните вклучени во непосредната 
демократија на локално ниво, ги бираат своите политичките претставници, 
оттаму имаат очекувања кои произлегуваат директно од вршењето на овие 
политички функции. Податоците добиени од известувања на граѓаните 
припадници на сите заедници, корисници на Платформата, истакнуваат 
дека не се запознаени со основните права кои може да ги уживаат, не се 
задоволни од работата на единиците на локалната самоуправа, како пре-
порака за подобрување на учеството на граѓаните во општеството и пого-
лема социјална вклученост скоро сите етнички заедници потенцираат дека 
вработувањето е областа која може да ја подобри социјалната вклученост 
и кохезија на локално ниво.

Признавањето на локалната демократија од страна на земјите-членки на 
Советот на Европа довело до прогласување на Европската повелба за 
локалната самоуправа како прв меѓународно обврзувачки договор со кој 
се гарантираат правата на заедниците и нивните избрани власти“.1  „Целта 
на Европската повелба за локална самоуправа е да се воспостават заед-
нички европски стандарди за мерење и заштита на правата на локалните 
власти, кои се најблиску до граѓаните и да им даде можност за ефикасно 
партиципирање во донесувањето на одлуки кои се ефектуираат врз нивно-
то секојдневно опкружување. Повелбата ги обврзува членките да воведат 
основни правила кои ќе ја гарантираат политичката, административната и 
финансиската независност на локалните власти“.2 

Во едно од своите истражувања на НРЦ „како резултат на политички 
реформи засновани на Охридски рамковен договор, терминот помали 
етнички заедници беше воведен во законодавството на државата. Терми-
нот се однесува на етнички заедници кои се застапени со помалку од 20% 
од вкупното население на земјата.„3  Во тој контекст во терминот помали 
етнички заедници во Декларација за правата на лицата кои припаѓаат на 
национални или етнички, верски и јазични малцинства се дефинира како: 
„Лицата кои припаѓаат на национални или етнички, религиозни и јазични 
малцинства имаат право да ја уживаат својата култура, да ја исповедаат и 
практикуваат сопствената религија и да го користат својот јазик, приватно и 
јавно, слободно и без мешање или каква било форма на дискриминација.“4  

Според последниот попис на население од 2002 година освен двете најго-
леми етнички заедници  постојат 5 помали етнички заедници и припадници 
на „други„ заедници во државата Турци 3,85%, Роми 2,66%, Срби 1,78%, 
Бошњаци 0,84%,  0,4% се Власи  а 1,04% припаѓаат на категорија „други” 
заедници. 

Меѓуетничките конфликти и предизвици постоеле уште од остамостоју-
вањето a, истите значително се зголемија кон крајот на 2000 година и 
почеток на 2001 година кога настана војниот конфликт. Конфликтот наста-
на помеѓу двете најголеми етнички заедници кој се прекрати со потпишу-
вање на Охридски рамковен договор. Целта на Охридскиот рамковен дого-
вор беше да се унапреди вклучувањето на помалите заедници во државата, 
односно договор за внатрешно уредување на правата на заедниците. Инте-
грацијата на помалите заедници предвидена со Охридскиот рамковен 
договор и покрај долгогодишната имплементација се развива со големи 
потешкотии што го потврдуваат и Извештаите за напредок на Европската 
Комисија. Според извештајот на Европска Комисија од 2014 год. „малите 
заедници остануваат недоволно застапени и напредокот за заштита на 
помалите заедници остануваат попречени од недоволна финансиски и 
човечки ресурси и несоодветна соработка помеѓу засегнатите власти. 
Потребен е проактивен пристап за да се загаранатира етничкиот, култур-
ниот и лингвистичкиот идентитет на заедниците.“5  Исто така дискримина-
цијата продолжува да претставува проблем во интеграцијата на помалите 
заедници односно „повеќе форми на дискриминација против помалите 
заедниците опстојуваат и акција за борба против стереотипите, вклучител-
но и во медиумите, останува неефикасна.“6 

Во Извештајот од истражување на НРЦ  за учество на помалите заедници 
на локално ниво стои дека:

Концептот на заштита и унапредување на правата на малцинските групи 
се смета за императив за развојот на мултикултурните општества. Општо 
земено, заштитата и унапредувањето на правата на малцинските групи се 
базира на два главни аспекти - недискриминација и идентитет. Во овој кон-
текст, недискриминацијата се однесува на „остварување на основните 
човекови права и еднаквост пред законот без дискриминација, како и упо-
треба на афирмативна акција, со цел да се постигне целосна еднаквост.“7

Другиот систем се однесува на унапредувањето на правата врзани за 
идентитетот на малцинските групи, со цел да се создадат услови за пренос, 
одржување и развој на нивниот културен идентитет. Во овој контекст, во 
„Љубљанските насоки за интеграција на мултиетнички општества“ се наве-
дува дека: „...Малцинските права се индивидуални права, кои имаат зна-
чење само доколку се уживаат и остваруваат во заедница со другите заед-
ници. Ова е случај кај повеќе јазични и културни права, како и правата повр-
зани со образованието, учеството, религијата и здружувањето, помеѓу дру-
гите права. Чувството на припадност кон одредена заедница, без разлика 
дали е малцинска или мнозинска, може да ги зајакне врските во заедницата 
и чувството за солидарност. Таквото заедничко чувство за припадност кон 
заедницата е вродено во самото малцинско право и е неопходно за зашти-
тата и унапредувањето на правата на припадниците на малцинствата“8  

Во наодите од последниот извештај на ЕК од 2016 година наведено е дека 
„постои целокупната рамка за заштита на малцинствата меѓутоа импле-
ментацијата, следењето и координацијата на политиките поврзани со мал-
цинствата останува слаба. Малцинства кои претставуваат помалку од 20% 
од населението, остануваат надвор од главната политика и процесот на 
донесување одлуки. Мерките против поделбата по етничка линија во учи-
лиштата се недоволни, а сегрегираното образование негативно влијаеше 
врз социјалната кохезија и интеграцијата на заедниците.“9 

Иако постои правна рамка за заштита на помалите заедници, сепак 
имплементацијата останува на незадоволително ниво,затоа негување и 
развој на идентитетот на припадниците на заедниците  ќе придонесе кон 
стабилност и напредок на помалите етнички заедници на локално ниво.

Уставот во Преамбулата и Амандманите кои произлегоа од Охридскиот 
рамковен договор внесоа одредени измени во статусот и позиционирање-
то на помалите етнички заедници.

Охридскиот рамковен договор (ОРД во натамошниот текст) има за цел да 
придонесе кон зголемување на почитта помеѓу етничките заедници, мирно 
решавање на конфликти и партиципативен пристап во процесот на доне-
сување на одлуки. 

Со ОРД се воведоа нови законски и уставни реформи како што се: “де-
централизацијата и соодветен систем на финансирање, како можни алатки 
за правилна дистрибуција на надлежностите, особено во сферите на 
локалниот економски развој, во културата, во образованието, во социјална-
та и во здравствената заштита, во јавните услуги.”10  

„ОРД бара целосно почитување на начелото на недискриминација и 
еднаков третман на сите пред законот. ОРД посебно ги подвлекува како 
области вработувањето во јавната администрација и јавните претпријатија, 
како и пристапот до јавно финансирање за развој на деловни активности.“11 

Што се однесува до заедниците кои не се мнозинство во „ОРД им дава 
можност директно, преку парламентарен механизам кој се темели на спе-
цифични барања во однос на потребното мнозинство за донесување 
одлуки, да влијаат врз уредувањето на: културата, употребата на јазикот, 
образованието, личните документи, употребата симболи, лакалното 
финансирање, локалните избори.„12 

За ефективно спроведување на Охридскиот рамковен договор Владата 
донесе одлука за формирање на  Секретаријатот за спроведување на 
Охридскиот рамковен договор чија цел е да го спроведе целосно Охрид-
скиот рамковен договор и да обезбеди административна и стручна подрш-
ка на заменик претседателот на Владата задолжен за спроведување на 
рамковниот договор.

Еден од основните принципи во Охридскиот рамко-
вен договор е „развојот на локалната самоуправа која е 
од суштествено значење за поттикнување на учеството 
на граѓаните во демократскиот живот, и за унапреду-
вање на почитувањето на идентитетот на заедниците“.13  

Според Европската повелба за децентрализација „се 
гарантира правото на граѓаните на локално ниво да 
учествуваат во управувањето со работите, самостојно 
да ги избираат своите претставници во локалната само-
управа и посредно преку своите претставници во 
телата на локалната самопурава да одлучуваат за прио-
ритетите и своите потреби.“14 

Иако тоа директно не е предвидено со ОРД, со Законот за локална само-
управа се утврдува „Комисијата за односи меѓу заедниците која треба да се 
формира во општини во кои најмалку 20% од вкупниот број на жители се при-
падници на одредена заедница.“15  Комисијата функционира како советодав-
но тело на советот на општината и разгледува прашања кои се однесуваат на 
односите меѓу заедниците кои Советот на општината треба да ги разгледа и 
да одлучи во врска со нив.“16  

Според извештајот од истражување на НРЦ „процесот на децентрализа-
ција, односно пренесувањето на надлежностите од централно на локално 
ниво, се сметаше за клучна движечка сила која стоеше зад промовирањето 
на учество на немнозинските заедници.“17  

Во последниот Извештај на Европска Комисија од 2016 година се наведува 
дека: “Децентрализацијата на власта е клучен елемент на ОРД. Недоволно 
финансирање од централниот буџет и нискиот капацитет на собирање на 
локални даноци го компромитираат капацитетот на некои општини да ги 
извршуваат своите обврски. Правната рамка за локална самоуправа треба да 
бидe разгледана.“18 

Со ОРД како советодавно тело на Собранието  беше предвидено да се 
формира Комитет за односи меѓу заедниците кој ќе разгледува прашања 
од односи меѓу заедниците и ќе дава мислења и предлози за нивно реша-
вање. Во случај на спор меѓу пратениците за решавање на прашања кои 
„директно ги засегаат културата, употребата на јазиците, образованието, 

личните документи и употребата на симболите, за кои Собранието донесу-
ва одлуки со мнозинско гласање на пратениците кои присуствуваат, во 
рамките на кои мора да има мнозинство гласови од присутните пратеници 
кои тврдат дека припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население, 
спорот ќе го реши Комитетот за односи меѓу заедниците.„19 

Во извештајот од 2009 година, ЕУ оценува дека „изборот на членовите често 
не е транспарентен и ефикасноста на овие комитети е ограничена поради 
лошиот оперативен капацитет, нејасните надлежности и слабиот статус.“20  

Формирање на Комисиите за односи меѓу заедниците  се предвидува со 
Закон за локална самоуправа со цел за промоција и заштита на учество на 
помалите заедници на локално ниво. Комисиите се соочуваат со проблеми за 
функционирање поради недостаток на правна регулатива и подзаконски 
акти и отсуство на финансиски средства за оперативни трошоци.  Поради тие 
недостатоци комисиите немаат позиционираност во структурата и соодветна 
поддршка за да ги изразат нивните капацитети, ставови и предлози за реша-
вање на меѓуетничките односи на локално ниво. „Иако Законот за локална 
самоуправа ги предвидува КОМЗ како постојани советодавни одбори на 
Советот на општината за прашањата што ги засегаат меѓуетничките односи, 
по изборите во 2009 повеќето Комисии се нефункционалнии и се соочуваат 
со недостаток на капацитети и подршка за успешна реализација на нивниот 
мандат. Овој модел не овозможува формални механизми на хоризонтална и 
вертикална координација со релевантните институции: Секретаријат за 
спроведување на рамковен дого-
вор (ССРД во натамошниот текст), 
Комисија за превенција од дискри-
минација, Народен Правобранител, 
Агенција за заштита на правата на 
заедниците.“21  Извештајот на ЕК од 
2010 година се наведува дека 
„ефективност на комисиите про-
должува да биде ограничена со 
слаб оперативен капацитет, нејасни 
компетенции и слаб статус. Нивната 
улога сè уште во голема мера не е 
позната на јавноста и нивните пре-
пораки често се занемаруваат. Во 
многу општини, комисиите не се 
функционални и нивниот состав не 
ја одразува етничката структура на 
локалното население.“22 

Целта на овој закон е промоција и заштита на правата на заедниците кои 
се помалку од 20% од населението во државата.

„Остварување и напредување на правата на заедниците се однесува на 
вработување, употреба на јазикот, образование (основно, средно и високо), 
културата и други области.“23  „Припадниците на заедниците при вработу-
вање во органи на државна власт  и други јавни институции на сите нивоа 
се применува принципот на соодветна и правична застапеност.“24

Согласно овој закон припадниците на помалите заеднции имаат право на 
образование во сите степени на свој јазик, во согласнот со законот, имаат 
право на информирање на свој јазик и право да основаат асоцијациии и 
фондации како и да ги користат симболите на сопствената култура во 
согласност со закон. Агенцијата за остварување на правата на заеднциите 
(АОПЗ) е основана за промоција и заштита на правата на припадниците на 
помалите заедници.

Охридскиот рамковен договор како една од своите приоритетни точки ја 
воведува недискриминацијата и правичната застапеност. Според него 
„принципот на недискриминација и рамноправен третман на сите лица 
пред законот целосно ќе се почитува, а особено ќе се применува во однос 
на вработувањата во јавната администрација и јавните претпријатија, како 
и кај пристапот до јавното финансирање за равојот на деловните актив-
ности.“ 25

Еден од најважните чекори за спречување на дискриминација беше 
донесување на Законот за спречување од дискриминација и формирање 
на Комисија за заштита од дискриминација да постапува по претпоставки, 
да дава мислења и препораки за конкретни случаи на дискриминација. Од 
друга страна пак Народниот Правобранител постапува во случаи на дис-
криминација во јавниот сектор. Иако  КЗД има широк степен на ингеренции 
таа има многу мал степен на ресурси што е наведено и во Извештајот на ЕК 
од 2013 година: „Комисијата нема доволно човечки и финансиски ресурси 
за да правилно го исполни својот мандат, а нејзината соработка со другите 
релевантни тела потребно е да биде подобрена.“26  Според извештајот на 
Народниот Правобранител од 2016 год. спроведувањето на начелото за 

соодветна и правична застапеност за 2015 година е скоро со невидлив 
напредок. Во извештајот се „препорачува доследност во имплементацијата 
на начелото на соодветна и правична застапеност од страна на сите инсти-
туции на локално и централно ниво, затоа што успешната имплементација 
претставува основ за ефикасна и ефективна интеграција на сите заедници 
во општеството.“27 

Во текот на 2016 година како дел од активностите беше подготвена Плат-
формата за граѓанско известување28 како ново создадено електронско 
решение за онлајн пополнување на прашалници од граѓани за локалните 
потреби и проценка на учеството на помалите заедници на локално ниво 
кои се достапни за користење на сите говорни јазици во земјата.

Платформата е составена од неколку групи прашања: лични информации 
и локација; образование; вработување и работно искуство; ниво на задовол-
ство од функционирањето на општинските тела (градоначалник, општин-
ски совет) и општинска администрација. Нивото и препораките за подобру-
вање беа истакнати во платформата, како и мислењето на граѓаните за 
јавните комунални претпријатија и јавните услуги обезбедени од јавните 
претпријатија основани или управувани од општината (услуги за вода и 
канализација, управување со отпад, вклученост на младите, социјална вклу-
ченост и грижата за луѓето од социјален ризик) и дополнително прашањата 
за проценка на свеста базирани на правата, се дел од платформатa.

Во период од 6 месеци во текот на 2017 година, НРЦ успеа да ја претстави 
платформата за граѓански известувања пред широката јавност и пред при-
падниците на сите етнички заедници, а дури 573 граѓани беа активни 
корисници на платформата до сега, од кои над 400 граѓани се припадници 
на (по) малите заедници. Имајќи ја предвид политичката нестабилност и 
институционалната криза во државата во тој период, не е за потценување 
на бројот на вклучените граѓани кои дадоа огромен придонес во проценка-
та за нивно учество, учество и социјално вклучување на локално ниво, 
истакнувајќи ги нивните потреби и препораки. Токму затоа НРЦ ја користи 
оваа платформа за граѓански известувања како битен инструмент за систе-
матска повратна информација за локалните прилики при пристапот до 
фундаменталните права.

Изненадувачки е податокот што од вкупно 410 вклучени Роми дури 176 
лица малку се запознаени со правата на нивната заедницат,  а, 113 лица ниту 
не, ниту да се запознаени со правата на  заедница, што секако има големо 

Имајќи го во предвид фактот дека граѓаните вклучени во непосредната демокра-
тија на локално ниво, ги бираат своите политичките претставници, оттаму имаат 
очекувања кои произлегуваат директно од вршењето на функцијата градоначалник 
и/или член на Совет на општина. Од добиените податоци на вклучените граѓани од 
општините Куманово, Кочани, Прилеп, Битола, Тетово многу повеќе од половината 
вклучени граѓани не се задоволни или воопшто не се задоволни од работата на 
градоначалникот. Оттаму препорачуваме на политичките претставници го имаат во 
предвид незадоволството на граѓаните и да ги земат во предвид нивните очекувања.

Состојбата не е различна ниту кога станува збор за другите политички 
претставници, во смисла на членови на Совет на општина, повторно ситуа-
цијата е иста, повеќе од половина вклучени граѓани известуваат дека не се 
задоволни од работата на членовите на советот на општините како нивни 
непосредни претставници.

Што се однесува до работата на општинската администрација резултати-
те од вклучени граѓани кои ги изразија своите мислења дека повеќе од 
половината не се задоволни со работата на општинската администрација. 
Од вкупно 573 граѓани кои се корисници на Платформата за граѓанско 
известување само 2 лица одговориле дека многу се задоволни со работата 
на општинската администрација.

ПРАВА НА
ПРИПАДНИЦИТЕ НА
НЕМНОЗИНСКИТЕ
ЗАЕДНИЦИ

Улогата на граѓаните во градењето на демократијата е камен темел-
ник на секое инклузивно општество, а еднаквоста при пристапот до 
фундаменталните права е овозможување на стандарди и практики 
еднакви за сите.

влијание имајќи го во предвид фактот дека станува збор за најранлива 
категорија на граѓани во нашето општество. За остварување на правата на 
(по)малите заедници, а особено на припадниците на ромската заедница од 
голема важност е дали истите се свесни, информирани на разбирлив јазик 
и начин за пристапот до сите фундаментални права согласно законската 
рамка и воспоставените практики. За каков пристап до фундаментални 
права за граѓаните зборуваме, кога граѓаните не се запознаени со основни-
те права имајќи во предвид дека правната рамка секојдневно се менува па 
дури и на стручните експерти им е тешко да го следат промените.

Па оттаму и една од препораките на овој документ е во насока на зголе-
мување на степенот на информираност на јазик и начин разбирлив за сите, 
вклучувајќи ги и припадниците на (по)малите заедници.

ИЗВРШНО РЕЗИМЕ И ПРЕПОРАКИ ЗА ПРИМЕНЕТИ ЈАВНИ ПОЛИТИКИ
ЗА УЧЕСТВО НА РОМИ И ДРУГИ ПОМАЛИ ЗАЕДНИЦИ НА ЛОКАЛНО НИВО
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Ова резиме е подготвено во рамки на проектни активности „Подобру-
вање на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка 
на Делегација на Европска Унија и ИНСОК во период од 01.04.2016 до 
30.09.2017 година во пет општини: Куманово, Кочани, Прилеп, Битола и 
Тетово.

Проектните активности имаат за цел да ги зголемат можностите за вос-
поставување механизми за подобрување на учеството и заштита на правата 
на Ромите и другите помали заедници на локално ниво во согласност со 
Охридскиот Рамковен Договор.  

Во рамките на спроведените активности повеќе од  1.000 локални засег-
нати страни (граѓани, институции и претставници на граѓанскиот сектор) 
беа консултирани и активно вклучени во дијалогот на локално ниво преку 
состаноци со општини; тркалезни маси; онлајн Платформа за систематско 
собирање на информации и мислења на граѓаните во врска со пристап до 
правата на локално ниво (Платформа за граѓанско известување во поната-
мошниот текст); извештај од теренско истражување; обуки; работилници и 
учество на граѓани, институции и граѓански сектор на состаноци на локал-
но ниво. Како дел од зајакнувањето на можностите и улогата на граѓанското 
општество во креирање и зајакнување на политиките и учеството на (по)-
малите заедници на локално ниво седум граѓански организации добија 
поддршка за имплементирање на релевантни активности на локално ниво 
и имаа можност да ги зголемат организациските капацитети на три обуки 
организирани од страна на НРЦ.

Имајќи го во предвид сето ова погоре наведено, влијанието на спроведе-
ните активности е видливо не само во проценка на потребите на припадни-
ците на помалите заедници, туку и како своевиден придонес во креирање 
на јавни политики за подобрување на нивното учество и еднаков пристап 
до фундаменталните права. 

Во текот на 2016 година се спроведе обемно и 
длабинско истражување во општините Куманово, 
Тетово, Прилеп, Битола и Кочани кое даде увид во 
суштински аспекти на работа на локалните институ-
ционални механизми врз кои беа направени поната-
мошни препораки. Во истражувањето беа вклучени 
26 локални засегнати страни во длабинските интер-
вјуа и 504 граѓани кое даде увид во позицијата на 
Ромите и помалите етнички заедници на локално 
ниво. 254 локални засегнати страни: претставници 
од Комисиите за односи меѓу заедниците (КОМЗ во 
натамошен текст); членови на совет на општина; 
државни и јавни службеници; релевантни локални 
граѓански здруженија, и претставници од под-гран-
тистите ги зголемија своите знаења, вештини, капа-
цитети и можности за институционален развој во 
однос на формалната и неформалната соработка, 
меѓуетничката толеранција и соработка, мултикул-
турна средина и мирно решавање на конфликти, 
преку работилници, регионални обуки, 2 дводневни 
обуки за за под-грантистите и 7 доделени под-грантови 
на други помали здруженија. Добиената поддршка и придо-
нес од сите локални засегнати страни вклучија и претставници 
од 5 ЕЛС на партиципативен начин, а дополнителни состаноци и 
интервјуа помогнаа во процесот на подготовка на 5 локални стра-
тегии и акциони планови и 5 програми за учество на Ромите и (по)ма-
лите заедници на локално ниво. Исто така во рамките на проектните актив-
ности е направен мониторингот на седници на општински совети.

Овој документ е изработен врз основа на децениско искуство и експерти-
за на Национален ромски центар. Од своето основање во 2005, НРЦ од 
Куманово се развива како застапник и поддржувач на ромската популација, 
како и на сите групи во заедницата кои живеат во социјален ризик, односно 
болест, сиромаштија, се соочуваат со дискриминација, сегрегација или се 
ранливи и живеат на работ на социјална и економска маргинализација. 
НРЦ е инклузивна организација која се стреми да ги задоволи интересите и 
правата на своите конституенти со градење на интернационални мрежи и 
групи за поддршка, со заземање на место на масата на националното и 
локално владеење за застапување на правата и интересите на оние кои од 
тоа имаат потреба, со работење на терен за да се зајакнат луѓето преку 
насочување и едуцирање за нивните права кои им се загарантирани со 
закон.

Наодите во ова резиме ги покажуваат недостатоците за подобрување на 
учеството на Роми и (по)малите заедници на локално ниво и даваат јасни 
насоки за натамошна акција за подобрување на учеството на помалите 
заедници на локално ниво 

Се надеваме дека податоците и препораките изнесени во овој извештај 
ќе послужат како насока за подобрување на учеството на помалите заед-
ници на локално ниво. Ова резиме за ефективни јавни политки е обид 
преку анализа на потребите и вклученост на сите засегнати страни да се 
потенцираат недостатоците и неправилностите во вклученоста на помали-
те заедници на локално ниво. Сигурни и лесно достапни податоци се 
суштински предуслов за еднаквост. Достапноста на веродостојни подато-
ци, распределени според возраста, полот и географската дистрибуција, е 
важен услов за развој на добро насочени и одржливи мерки, што не е случај 
со податоците за Ромите. Исто така на овој начин десегрегирани податоци 
се од клучно значење за формулирање на ефективни политики и мерки за 
справување со дискриминацијата во сите области. Имајќи предвид дека 
резултатите од последниот попис на земјата се од 2002 година, состојбата 
со овој предуслов за развивање на ефикасни мерки за поттикнување на 
ефективна еднаквост е сериозно дискутабилна. Затоа, треба редовно да се 
собираат ажурирани податоци за социо-економската и образовната сос-
тојба на припадниците на заедниците со цел да се подобри учеството на 
помалите заедници на локално ниво. 

Од усвојувањето на Законот за употреба на јазик што го зборуваат над 
20% од населението, вклучително и во единиците на локалната самоупра-
ва, се подобри употребата на јазикот на другите заедници. Последните 
најави во јавноста и предлогот закон за употреба на јазиците на Владата 
повторно ја актуелизираат употребата на јазик во земајата. Но, јазичните 
политики треба да обезбедат и јазиците на помалите заедници исто така да 
бидат видливи во општеството. Исто така важно е да се обезбеди соодвет-
но учество на лицата коишто им припаѓаат на националните малцинства во 
различни тела поврзани со медиумите, како што се надзорни одбори и 
независни регулаторни тела, комисии за јавни радиодифузни сервиси и 
совети на ревизорите. Јавната телевизија (МТВ) и радиото интензивно ги 

емитуваат програмите на јазиците на националните малцинства (албански, 
турски, српски, ромски, влашки и босански). МТВ ја емитува програмата на 
ромски јазик 30 минути неделно и дополнителни еден час месечно.

КОМЗ е една од клучните (и единствени) институционални механизми за 
управување со меѓуетничките односи, но исто така и за институционално 
вклучување на сите немнозински етнички заедници во креирањето поли-
тики и донесување одлуки на локално ниво. Тие исто така треба да го олес-
нат дијалогот меѓу локалните институции и граѓаните. Во оваа смисла, 
КОМЗ претставуваат витален и постојан советодавен одбор на советите на 
општините за прашања од интерес за меѓуетничките односи.

За остварување на правата на (по)малите заедници, а особено на припад-
ниците на ромската заедница од голема важност е дали истите се свесни, 
информирани на разбирлив јазик и начин за пристапот до сите фундамен-
тални права согласно законската рамка и воспоставените практики. 
Можеме сериозно да се запрашаме за пристапот на граѓаните до фунда-
ментални права, имајќи во предвид дека правната рамка често се менува па 
дури и на стручните експерти им е тешко да ги следат промените.

Имајќи го во предвид фактот дека граѓаните вклучени во непосредната 
демократија на локално ниво, ги бираат своите политичките претставници, 
оттаму имаат очекувања кои произлегуваат директно од вршењето на овие 
политички функции. Податоците добиени од известувања на граѓаните 
припадници на сите заедници, корисници на Платформата, истакнуваат 
дека не се запознаени со основните права кои може да ги уживаат, не се 
задоволни од работата на единиците на локалната самоуправа, како пре-
порака за подобрување на учеството на граѓаните во општеството и пого-
лема социјална вклученост скоро сите етнички заедници потенцираат дека 
вработувањето е областа која може да ја подобри социјалната вклученост 
и кохезија на локално ниво.

Признавањето на локалната демократија од страна на земјите-членки на 
Советот на Европа довело до прогласување на Европската повелба за 
локалната самоуправа како прв меѓународно обврзувачки договор со кој 
се гарантираат правата на заедниците и нивните избрани власти“.1  „Целта 
на Европската повелба за локална самоуправа е да се воспостават заед-
нички европски стандарди за мерење и заштита на правата на локалните 
власти, кои се најблиску до граѓаните и да им даде можност за ефикасно 
партиципирање во донесувањето на одлуки кои се ефектуираат врз нивно-
то секојдневно опкружување. Повелбата ги обврзува членките да воведат 
основни правила кои ќе ја гарантираат политичката, административната и 
финансиската независност на локалните власти“.2 

Во едно од своите истражувања на НРЦ „како резултат на политички 
реформи засновани на Охридски рамковен договор, терминот помали 
етнички заедници беше воведен во законодавството на државата. Терми-
нот се однесува на етнички заедници кои се застапени со помалку од 20% 
од вкупното население на земјата.„3  Во тој контекст во терминот помали 
етнички заедници во Декларација за правата на лицата кои припаѓаат на 
национални или етнички, верски и јазични малцинства се дефинира како: 
„Лицата кои припаѓаат на национални или етнички, религиозни и јазични 
малцинства имаат право да ја уживаат својата култура, да ја исповедаат и 
практикуваат сопствената религија и да го користат својот јазик, приватно и 
јавно, слободно и без мешање или каква било форма на дискриминација.“4  

Според последниот попис на население од 2002 година освен двете најго-
леми етнички заедници  постојат 5 помали етнички заедници и припадници 
на „други„ заедници во државата Турци 3,85%, Роми 2,66%, Срби 1,78%, 
Бошњаци 0,84%,  0,4% се Власи  а 1,04% припаѓаат на категорија „други” 
заедници. 

Меѓуетничките конфликти и предизвици постоеле уште од остамостоју-
вањето a, истите значително се зголемија кон крајот на 2000 година и 
почеток на 2001 година кога настана војниот конфликт. Конфликтот наста-
на помеѓу двете најголеми етнички заедници кој се прекрати со потпишу-
вање на Охридски рамковен договор. Целта на Охридскиот рамковен дого-
вор беше да се унапреди вклучувањето на помалите заедници во државата, 
односно договор за внатрешно уредување на правата на заедниците. Инте-
грацијата на помалите заедници предвидена со Охридскиот рамковен 
договор и покрај долгогодишната имплементација се развива со големи 
потешкотии што го потврдуваат и Извештаите за напредок на Европската 
Комисија. Според извештајот на Европска Комисија од 2014 год. „малите 
заедници остануваат недоволно застапени и напредокот за заштита на 
помалите заедници остануваат попречени од недоволна финансиски и 
човечки ресурси и несоодветна соработка помеѓу засегнатите власти. 
Потребен е проактивен пристап за да се загаранатира етничкиот, култур-
ниот и лингвистичкиот идентитет на заедниците.“5  Исто така дискримина-
цијата продолжува да претставува проблем во интеграцијата на помалите 
заедници односно „повеќе форми на дискриминација против помалите 
заедниците опстојуваат и акција за борба против стереотипите, вклучител-
но и во медиумите, останува неефикасна.“6 

Во Извештајот од истражување на НРЦ  за учество на помалите заедници 
на локално ниво стои дека:

Концептот на заштита и унапредување на правата на малцинските групи 
се смета за императив за развојот на мултикултурните општества. Општо 
земено, заштитата и унапредувањето на правата на малцинските групи се 
базира на два главни аспекти - недискриминација и идентитет. Во овој кон-
текст, недискриминацијата се однесува на „остварување на основните 
човекови права и еднаквост пред законот без дискриминација, како и упо-
треба на афирмативна акција, со цел да се постигне целосна еднаквост.“7

Другиот систем се однесува на унапредувањето на правата врзани за 
идентитетот на малцинските групи, со цел да се создадат услови за пренос, 
одржување и развој на нивниот културен идентитет. Во овој контекст, во 
„Љубљанските насоки за интеграција на мултиетнички општества“ се наве-
дува дека: „...Малцинските права се индивидуални права, кои имаат зна-
чење само доколку се уживаат и остваруваат во заедница со другите заед-
ници. Ова е случај кај повеќе јазични и културни права, како и правата повр-
зани со образованието, учеството, религијата и здружувањето, помеѓу дру-
гите права. Чувството на припадност кон одредена заедница, без разлика 
дали е малцинска или мнозинска, може да ги зајакне врските во заедницата 
и чувството за солидарност. Таквото заедничко чувство за припадност кон 
заедницата е вродено во самото малцинско право и е неопходно за зашти-
тата и унапредувањето на правата на припадниците на малцинствата“8  

Во наодите од последниот извештај на ЕК од 2016 година наведено е дека 
„постои целокупната рамка за заштита на малцинствата меѓутоа импле-
ментацијата, следењето и координацијата на политиките поврзани со мал-
цинствата останува слаба. Малцинства кои претставуваат помалку од 20% 
од населението, остануваат надвор од главната политика и процесот на 
донесување одлуки. Мерките против поделбата по етничка линија во учи-
лиштата се недоволни, а сегрегираното образование негативно влијаеше 
врз социјалната кохезија и интеграцијата на заедниците.“9 

Иако постои правна рамка за заштита на помалите заедници, сепак 
имплементацијата останува на незадоволително ниво,затоа негување и 
развој на идентитетот на припадниците на заедниците  ќе придонесе кон 
стабилност и напредок на помалите етнички заедници на локално ниво.

Уставот во Преамбулата и Амандманите кои произлегоа од Охридскиот 
рамковен договор внесоа одредени измени во статусот и позиционирање-
то на помалите етнички заедници.

Охридскиот рамковен договор (ОРД во натамошниот текст) има за цел да 
придонесе кон зголемување на почитта помеѓу етничките заедници, мирно 
решавање на конфликти и партиципативен пристап во процесот на доне-
сување на одлуки. 

Со ОРД се воведоа нови законски и уставни реформи како што се: “де-
централизацијата и соодветен систем на финансирање, како можни алатки 
за правилна дистрибуција на надлежностите, особено во сферите на 
локалниот економски развој, во културата, во образованието, во социјална-
та и во здравствената заштита, во јавните услуги.”10  

„ОРД бара целосно почитување на начелото на недискриминација и 
еднаков третман на сите пред законот. ОРД посебно ги подвлекува како 
области вработувањето во јавната администрација и јавните претпријатија, 
како и пристапот до јавно финансирање за развој на деловни активности.“11 

Што се однесува до заедниците кои не се мнозинство во „ОРД им дава 
можност директно, преку парламентарен механизам кој се темели на спе-
цифични барања во однос на потребното мнозинство за донесување 
одлуки, да влијаат врз уредувањето на: културата, употребата на јазикот, 
образованието, личните документи, употребата симболи, лакалното 
финансирање, локалните избори.„12 

За ефективно спроведување на Охридскиот рамковен договор Владата 
донесе одлука за формирање на  Секретаријатот за спроведување на 
Охридскиот рамковен договор чија цел е да го спроведе целосно Охрид-
скиот рамковен договор и да обезбеди административна и стручна подрш-
ка на заменик претседателот на Владата задолжен за спроведување на 
рамковниот договор.

Еден од основните принципи во Охридскиот рамко-
вен договор е „развојот на локалната самоуправа која е 
од суштествено значење за поттикнување на учеството 
на граѓаните во демократскиот живот, и за унапреду-
вање на почитувањето на идентитетот на заедниците“.13  

Според Европската повелба за децентрализација „се 
гарантира правото на граѓаните на локално ниво да 
учествуваат во управувањето со работите, самостојно 
да ги избираат своите претставници во локалната само-
управа и посредно преку своите претставници во 
телата на локалната самопурава да одлучуваат за прио-
ритетите и своите потреби.“14 

Иако тоа директно не е предвидено со ОРД, со Законот за локална само-
управа се утврдува „Комисијата за односи меѓу заедниците која треба да се 
формира во општини во кои најмалку 20% од вкупниот број на жители се при-
падници на одредена заедница.“15  Комисијата функционира како советодав-
но тело на советот на општината и разгледува прашања кои се однесуваат на 
односите меѓу заедниците кои Советот на општината треба да ги разгледа и 
да одлучи во врска со нив.“16  

Според извештајот од истражување на НРЦ „процесот на децентрализа-
ција, односно пренесувањето на надлежностите од централно на локално 
ниво, се сметаше за клучна движечка сила која стоеше зад промовирањето 
на учество на немнозинските заедници.“17  

Во последниот Извештај на Европска Комисија од 2016 година се наведува 
дека: “Децентрализацијата на власта е клучен елемент на ОРД. Недоволно 
финансирање од централниот буџет и нискиот капацитет на собирање на 
локални даноци го компромитираат капацитетот на некои општини да ги 
извршуваат своите обврски. Правната рамка за локална самоуправа треба да 
бидe разгледана.“18 

Со ОРД како советодавно тело на Собранието  беше предвидено да се 
формира Комитет за односи меѓу заедниците кој ќе разгледува прашања 
од односи меѓу заедниците и ќе дава мислења и предлози за нивно реша-
вање. Во случај на спор меѓу пратениците за решавање на прашања кои 
„директно ги засегаат културата, употребата на јазиците, образованието, 

личните документи и употребата на симболите, за кои Собранието донесу-
ва одлуки со мнозинско гласање на пратениците кои присуствуваат, во 
рамките на кои мора да има мнозинство гласови од присутните пратеници 
кои тврдат дека припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население, 
спорот ќе го реши Комитетот за односи меѓу заедниците.„19 

Во извештајот од 2009 година, ЕУ оценува дека „изборот на членовите често 
не е транспарентен и ефикасноста на овие комитети е ограничена поради 
лошиот оперативен капацитет, нејасните надлежности и слабиот статус.“20  

Формирање на Комисиите за односи меѓу заедниците  се предвидува со 
Закон за локална самоуправа со цел за промоција и заштита на учество на 
помалите заедници на локално ниво. Комисиите се соочуваат со проблеми за 
функционирање поради недостаток на правна регулатива и подзаконски 
акти и отсуство на финансиски средства за оперативни трошоци.  Поради тие 
недостатоци комисиите немаат позиционираност во структурата и соодветна 
поддршка за да ги изразат нивните капацитети, ставови и предлози за реша-
вање на меѓуетничките односи на локално ниво. „Иако Законот за локална 
самоуправа ги предвидува КОМЗ како постојани советодавни одбори на 
Советот на општината за прашањата што ги засегаат меѓуетничките односи, 
по изборите во 2009 повеќето Комисии се нефункционалнии и се соочуваат 
со недостаток на капацитети и подршка за успешна реализација на нивниот 
мандат. Овој модел не овозможува формални механизми на хоризонтална и 
вертикална координација со релевантните институции: Секретаријат за 
спроведување на рамковен дого-
вор (ССРД во натамошниот текст), 
Комисија за превенција од дискри-
минација, Народен Правобранител, 
Агенција за заштита на правата на 
заедниците.“21  Извештајот на ЕК од 
2010 година се наведува дека 
„ефективност на комисиите про-
должува да биде ограничена со 
слаб оперативен капацитет, нејасни 
компетенции и слаб статус. Нивната 
улога сè уште во голема мера не е 
позната на јавноста и нивните пре-
пораки често се занемаруваат. Во 
многу општини, комисиите не се 
функционални и нивниот состав не 
ја одразува етничката структура на 
локалното население.“22 

Целта на овој закон е промоција и заштита на правата на заедниците кои 
се помалку од 20% од населението во државата.

„Остварување и напредување на правата на заедниците се однесува на 
вработување, употреба на јазикот, образование (основно, средно и високо), 
културата и други области.“23  „Припадниците на заедниците при вработу-
вање во органи на државна власт  и други јавни институции на сите нивоа 
се применува принципот на соодветна и правична застапеност.“24

Согласно овој закон припадниците на помалите заеднции имаат право на 
образование во сите степени на свој јазик, во согласнот со законот, имаат 
право на информирање на свој јазик и право да основаат асоцијациии и 
фондации како и да ги користат симболите на сопствената култура во 
согласност со закон. Агенцијата за остварување на правата на заеднциите 
(АОПЗ) е основана за промоција и заштита на правата на припадниците на 
помалите заедници.

Охридскиот рамковен договор како една од своите приоритетни точки ја 
воведува недискриминацијата и правичната застапеност. Според него 
„принципот на недискриминација и рамноправен третман на сите лица 
пред законот целосно ќе се почитува, а особено ќе се применува во однос 
на вработувањата во јавната администрација и јавните претпријатија, како 
и кај пристапот до јавното финансирање за равојот на деловните актив-
ности.“ 25

Еден од најважните чекори за спречување на дискриминација беше 
донесување на Законот за спречување од дискриминација и формирање 
на Комисија за заштита од дискриминација да постапува по претпоставки, 
да дава мислења и препораки за конкретни случаи на дискриминација. Од 
друга страна пак Народниот Правобранител постапува во случаи на дис-
криминација во јавниот сектор. Иако  КЗД има широк степен на ингеренции 
таа има многу мал степен на ресурси што е наведено и во Извештајот на ЕК 
од 2013 година: „Комисијата нема доволно човечки и финансиски ресурси 
за да правилно го исполни својот мандат, а нејзината соработка со другите 
релевантни тела потребно е да биде подобрена.“26  Според извештајот на 
Народниот Правобранител од 2016 год. спроведувањето на начелото за 

соодветна и правична застапеност за 2015 година е скоро со невидлив 
напредок. Во извештајот се „препорачува доследност во имплементацијата 
на начелото на соодветна и правична застапеност од страна на сите инсти-
туции на локално и централно ниво, затоа што успешната имплементација 
претставува основ за ефикасна и ефективна интеграција на сите заедници 
во општеството.“27 

Во текот на 2016 година како дел од активностите беше подготвена Плат-
формата за граѓанско известување28 како ново создадено електронско 
решение за онлајн пополнување на прашалници од граѓани за локалните 
потреби и проценка на учеството на помалите заедници на локално ниво 
кои се достапни за користење на сите говорни јазици во земјата.

Платформата е составена од неколку групи прашања: лични информации 
и локација; образование; вработување и работно искуство; ниво на задовол-
ство од функционирањето на општинските тела (градоначалник, општин-
ски совет) и општинска администрација. Нивото и препораките за подобру-
вање беа истакнати во платформата, како и мислењето на граѓаните за 
јавните комунални претпријатија и јавните услуги обезбедени од јавните 
претпријатија основани или управувани од општината (услуги за вода и 
канализација, управување со отпад, вклученост на младите, социјална вклу-
ченост и грижата за луѓето од социјален ризик) и дополнително прашањата 
за проценка на свеста базирани на правата, се дел од платформатa.

Во период од 6 месеци во текот на 2017 година, НРЦ успеа да ја претстави 
платформата за граѓански известувања пред широката јавност и пред при-
падниците на сите етнички заедници, а дури 573 граѓани беа активни 
корисници на платформата до сега, од кои над 400 граѓани се припадници 
на (по) малите заедници. Имајќи ја предвид политичката нестабилност и 
институционалната криза во државата во тој период, не е за потценување 
на бројот на вклучените граѓани кои дадоа огромен придонес во проценка-
та за нивно учество, учество и социјално вклучување на локално ниво, 
истакнувајќи ги нивните потреби и препораки. Токму затоа НРЦ ја користи 
оваа платформа за граѓански известувања како битен инструмент за систе-
матска повратна информација за локалните прилики при пристапот до 
фундаменталните права.

Изненадувачки е податокот што од вкупно 410 вклучени Роми дури 176 
лица малку се запознаени со правата на нивната заедницат,  а, 113 лица ниту 
не, ниту да се запознаени со правата на  заедница, што секако има големо 

Имајќи го во предвид фактот дека граѓаните вклучени во непосредната демокра-
тија на локално ниво, ги бираат своите политичките претставници, оттаму имаат 
очекувања кои произлегуваат директно од вршењето на функцијата градоначалник 
и/или член на Совет на општина. Од добиените податоци на вклучените граѓани од 
општините Куманово, Кочани, Прилеп, Битола, Тетово многу повеќе од половината 
вклучени граѓани не се задоволни или воопшто не се задоволни од работата на 
градоначалникот. Оттаму препорачуваме на политичките претставници го имаат во 
предвид незадоволството на граѓаните и да ги земат во предвид нивните очекувања.

Состојбата не е различна ниту кога станува збор за другите политички 
претставници, во смисла на членови на Совет на општина, повторно ситуа-
цијата е иста, повеќе од половина вклучени граѓани известуваат дека не се 
задоволни од работата на членовите на советот на општините како нивни 
непосредни претставници.

Што се однесува до работата на општинската администрација резултати-
те од вклучени граѓани кои ги изразија своите мислења дека повеќе од 
половината не се задоволни со работата на општинската администрација. 
Од вкупно 573 граѓани кои се корисници на Платформата за граѓанско 
известување само 2 лица одговориле дека многу се задоволни со работата 
на општинската администрација.
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влијание имајќи го во предвид фактот дека станува збор за најранлива 
категорија на граѓани во нашето општество. За остварување на правата на 
(по)малите заедници, а особено на припадниците на ромската заедница од 
голема важност е дали истите се свесни, информирани на разбирлив јазик 
и начин за пристапот до сите фундаментални права согласно законската 
рамка и воспоставените практики. За каков пристап до фундаментални 
права за граѓаните зборуваме, кога граѓаните не се запознаени со основни-
те права имајќи во предвид дека правната рамка секојдневно се менува па 
дури и на стручните експерти им е тешко да го следат промените.

Па оттаму и една од препораките на овој документ е во насока на зголе-
мување на степенот на информираност на јазик и начин разбирлив за сите, 
вклучувајќи ги и припадниците на (по)малите заедници.

ИЗВРШНО РЕЗИМЕ И ПРЕПОРАКИ ЗА ПРИМЕНЕТИ ЈАВНИ ПОЛИТИКИ
ЗА УЧЕСТВО НА РОМИ И ДРУГИ ПОМАЛИ ЗАЕДНИЦИ НА ЛОКАЛНО НИВО
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Ова резиме е подготвено во рамки на проектни активности „Подобру-
вање на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка 
на Делегација на Европска Унија и ИНСОК во период од 01.04.2016 до 
30.09.2017 година во пет општини: Куманово, Кочани, Прилеп, Битола и 
Тетово.

Проектните активности имаат за цел да ги зголемат можностите за вос-
поставување механизми за подобрување на учеството и заштита на правата 
на Ромите и другите помали заедници на локално ниво во согласност со 
Охридскиот Рамковен Договор.  

Во рамките на спроведените активности повеќе од  1.000 локални засег-
нати страни (граѓани, институции и претставници на граѓанскиот сектор) 
беа консултирани и активно вклучени во дијалогот на локално ниво преку 
состаноци со општини; тркалезни маси; онлајн Платформа за систематско 
собирање на информации и мислења на граѓаните во врска со пристап до 
правата на локално ниво (Платформа за граѓанско известување во поната-
мошниот текст); извештај од теренско истражување; обуки; работилници и 
учество на граѓани, институции и граѓански сектор на состаноци на локал-
но ниво. Како дел од зајакнувањето на можностите и улогата на граѓанското 
општество во креирање и зајакнување на политиките и учеството на (по)-
малите заедници на локално ниво седум граѓански организации добија 
поддршка за имплементирање на релевантни активности на локално ниво 
и имаа можност да ги зголемат организациските капацитети на три обуки 
организирани од страна на НРЦ.

Имајќи го во предвид сето ова погоре наведено, влијанието на спроведе-
ните активности е видливо не само во проценка на потребите на припадни-
ците на помалите заедници, туку и како своевиден придонес во креирање 
на јавни политики за подобрување на нивното учество и еднаков пристап 
до фундаменталните права. 

Во текот на 2016 година се спроведе обемно и 
длабинско истражување во општините Куманово, 
Тетово, Прилеп, Битола и Кочани кое даде увид во 
суштински аспекти на работа на локалните институ-
ционални механизми врз кои беа направени поната-
мошни препораки. Во истражувањето беа вклучени 
26 локални засегнати страни во длабинските интер-
вјуа и 504 граѓани кое даде увид во позицијата на 
Ромите и помалите етнички заедници на локално 
ниво. 254 локални засегнати страни: претставници 
од Комисиите за односи меѓу заедниците (КОМЗ во 
натамошен текст); членови на совет на општина; 
државни и јавни службеници; релевантни локални 
граѓански здруженија, и претставници од под-гран-
тистите ги зголемија своите знаења, вештини, капа-
цитети и можности за институционален развој во 
однос на формалната и неформалната соработка, 
меѓуетничката толеранција и соработка, мултикул-
турна средина и мирно решавање на конфликти, 
преку работилници, регионални обуки, 2 дводневни 
обуки за за под-грантистите и 7 доделени под-грантови 
на други помали здруженија. Добиената поддршка и придо-
нес од сите локални засегнати страни вклучија и претставници 
од 5 ЕЛС на партиципативен начин, а дополнителни состаноци и 
интервјуа помогнаа во процесот на подготовка на 5 локални стра-
тегии и акциони планови и 5 програми за учество на Ромите и (по)ма-
лите заедници на локално ниво. Исто така во рамките на проектните актив-
ности е направен мониторингот на седници на општински совети.

Овој документ е изработен врз основа на децениско искуство и експерти-
за на Национален ромски центар. Од своето основање во 2005, НРЦ од 
Куманово се развива како застапник и поддржувач на ромската популација, 
како и на сите групи во заедницата кои живеат во социјален ризик, односно 
болест, сиромаштија, се соочуваат со дискриминација, сегрегација или се 
ранливи и живеат на работ на социјална и економска маргинализација. 
НРЦ е инклузивна организација која се стреми да ги задоволи интересите и 
правата на своите конституенти со градење на интернационални мрежи и 
групи за поддршка, со заземање на место на масата на националното и 
локално владеење за застапување на правата и интересите на оние кои од 
тоа имаат потреба, со работење на терен за да се зајакнат луѓето преку 
насочување и едуцирање за нивните права кои им се загарантирани со 
закон.

Наодите во ова резиме ги покажуваат недостатоците за подобрување на 
учеството на Роми и (по)малите заедници на локално ниво и даваат јасни 
насоки за натамошна акција за подобрување на учеството на помалите 
заедници на локално ниво 

Се надеваме дека податоците и препораките изнесени во овој извештај 
ќе послужат како насока за подобрување на учеството на помалите заед-
ници на локално ниво. Ова резиме за ефективни јавни политки е обид 
преку анализа на потребите и вклученост на сите засегнати страни да се 
потенцираат недостатоците и неправилностите во вклученоста на помали-
те заедници на локално ниво. Сигурни и лесно достапни податоци се 
суштински предуслов за еднаквост. Достапноста на веродостојни подато-
ци, распределени според возраста, полот и географската дистрибуција, е 
важен услов за развој на добро насочени и одржливи мерки, што не е случај 
со податоците за Ромите. Исто така на овој начин десегрегирани податоци 
се од клучно значење за формулирање на ефективни политики и мерки за 
справување со дискриминацијата во сите области. Имајќи предвид дека 
резултатите од последниот попис на земјата се од 2002 година, состојбата 
со овој предуслов за развивање на ефикасни мерки за поттикнување на 
ефективна еднаквост е сериозно дискутабилна. Затоа, треба редовно да се 
собираат ажурирани податоци за социо-економската и образовната сос-
тојба на припадниците на заедниците со цел да се подобри учеството на 
помалите заедници на локално ниво. 

Од усвојувањето на Законот за употреба на јазик што го зборуваат над 
20% од населението, вклучително и во единиците на локалната самоупра-
ва, се подобри употребата на јазикот на другите заедници. Последните 
најави во јавноста и предлогот закон за употреба на јазиците на Владата 
повторно ја актуелизираат употребата на јазик во земајата. Но, јазичните 
политики треба да обезбедат и јазиците на помалите заедници исто така да 
бидат видливи во општеството. Исто така важно е да се обезбеди соодвет-
но учество на лицата коишто им припаѓаат на националните малцинства во 
различни тела поврзани со медиумите, како што се надзорни одбори и 
независни регулаторни тела, комисии за јавни радиодифузни сервиси и 
совети на ревизорите. Јавната телевизија (МТВ) и радиото интензивно ги 

емитуваат програмите на јазиците на националните малцинства (албански, 
турски, српски, ромски, влашки и босански). МТВ ја емитува програмата на 
ромски јазик 30 минути неделно и дополнителни еден час месечно.

КОМЗ е една од клучните (и единствени) институционални механизми за 
управување со меѓуетничките односи, но исто така и за институционално 
вклучување на сите немнозински етнички заедници во креирањето поли-
тики и донесување одлуки на локално ниво. Тие исто така треба да го олес-
нат дијалогот меѓу локалните институции и граѓаните. Во оваа смисла, 
КОМЗ претставуваат витален и постојан советодавен одбор на советите на 
општините за прашања од интерес за меѓуетничките односи.

За остварување на правата на (по)малите заедници, а особено на припад-
ниците на ромската заедница од голема важност е дали истите се свесни, 
информирани на разбирлив јазик и начин за пристапот до сите фундамен-
тални права согласно законската рамка и воспоставените практики. 
Можеме сериозно да се запрашаме за пристапот на граѓаните до фунда-
ментални права, имајќи во предвид дека правната рамка често се менува па 
дури и на стручните експерти им е тешко да ги следат промените.

Имајќи го во предвид фактот дека граѓаните вклучени во непосредната 
демократија на локално ниво, ги бираат своите политичките претставници, 
оттаму имаат очекувања кои произлегуваат директно од вршењето на овие 
политички функции. Податоците добиени од известувања на граѓаните 
припадници на сите заедници, корисници на Платформата, истакнуваат 
дека не се запознаени со основните права кои може да ги уживаат, не се 
задоволни од работата на единиците на локалната самоуправа, како пре-
порака за подобрување на учеството на граѓаните во општеството и пого-
лема социјална вклученост скоро сите етнички заедници потенцираат дека 
вработувањето е областа која може да ја подобри социјалната вклученост 
и кохезија на локално ниво.

Признавањето на локалната демократија од страна на земјите-членки на 
Советот на Европа довело до прогласување на Европската повелба за 
локалната самоуправа како прв меѓународно обврзувачки договор со кој 
се гарантираат правата на заедниците и нивните избрани власти“.1  „Целта 
на Европската повелба за локална самоуправа е да се воспостават заед-
нички европски стандарди за мерење и заштита на правата на локалните 
власти, кои се најблиску до граѓаните и да им даде можност за ефикасно 
партиципирање во донесувањето на одлуки кои се ефектуираат врз нивно-
то секојдневно опкружување. Повелбата ги обврзува членките да воведат 
основни правила кои ќе ја гарантираат политичката, административната и 
финансиската независност на локалните власти“.2 

Во едно од своите истражувања на НРЦ „како резултат на политички 
реформи засновани на Охридски рамковен договор, терминот помали 
етнички заедници беше воведен во законодавството на државата. Терми-
нот се однесува на етнички заедници кои се застапени со помалку од 20% 
од вкупното население на земјата.„3  Во тој контекст во терминот помали 
етнички заедници во Декларација за правата на лицата кои припаѓаат на 
национални или етнички, верски и јазични малцинства се дефинира како: 
„Лицата кои припаѓаат на национални или етнички, религиозни и јазични 
малцинства имаат право да ја уживаат својата култура, да ја исповедаат и 
практикуваат сопствената религија и да го користат својот јазик, приватно и 
јавно, слободно и без мешање или каква било форма на дискриминација.“4  

Според последниот попис на население од 2002 година освен двете најго-
леми етнички заедници  постојат 5 помали етнички заедници и припадници 
на „други„ заедници во државата Турци 3,85%, Роми 2,66%, Срби 1,78%, 
Бошњаци 0,84%,  0,4% се Власи  а 1,04% припаѓаат на категорија „други” 
заедници. 

Меѓуетничките конфликти и предизвици постоеле уште од остамостоју-
вањето a, истите значително се зголемија кон крајот на 2000 година и 
почеток на 2001 година кога настана војниот конфликт. Конфликтот наста-
на помеѓу двете најголеми етнички заедници кој се прекрати со потпишу-
вање на Охридски рамковен договор. Целта на Охридскиот рамковен дого-
вор беше да се унапреди вклучувањето на помалите заедници во државата, 
односно договор за внатрешно уредување на правата на заедниците. Инте-
грацијата на помалите заедници предвидена со Охридскиот рамковен 
договор и покрај долгогодишната имплементација се развива со големи 
потешкотии што го потврдуваат и Извештаите за напредок на Европската 
Комисија. Според извештајот на Европска Комисија од 2014 год. „малите 
заедници остануваат недоволно застапени и напредокот за заштита на 
помалите заедници остануваат попречени од недоволна финансиски и 
човечки ресурси и несоодветна соработка помеѓу засегнатите власти. 
Потребен е проактивен пристап за да се загаранатира етничкиот, култур-
ниот и лингвистичкиот идентитет на заедниците.“5  Исто така дискримина-
цијата продолжува да претставува проблем во интеграцијата на помалите 
заедници односно „повеќе форми на дискриминација против помалите 
заедниците опстојуваат и акција за борба против стереотипите, вклучител-
но и во медиумите, останува неефикасна.“6 

Во Извештајот од истражување на НРЦ  за учество на помалите заедници 
на локално ниво стои дека:

Концептот на заштита и унапредување на правата на малцинските групи 
се смета за императив за развојот на мултикултурните општества. Општо 
земено, заштитата и унапредувањето на правата на малцинските групи се 
базира на два главни аспекти - недискриминација и идентитет. Во овој кон-
текст, недискриминацијата се однесува на „остварување на основните 
човекови права и еднаквост пред законот без дискриминација, како и упо-
треба на афирмативна акција, со цел да се постигне целосна еднаквост.“7

Другиот систем се однесува на унапредувањето на правата врзани за 
идентитетот на малцинските групи, со цел да се создадат услови за пренос, 
одржување и развој на нивниот културен идентитет. Во овој контекст, во 
„Љубљанските насоки за интеграција на мултиетнички општества“ се наве-
дува дека: „...Малцинските права се индивидуални права, кои имаат зна-
чење само доколку се уживаат и остваруваат во заедница со другите заед-
ници. Ова е случај кај повеќе јазични и културни права, како и правата повр-
зани со образованието, учеството, религијата и здружувањето, помеѓу дру-
гите права. Чувството на припадност кон одредена заедница, без разлика 
дали е малцинска или мнозинска, може да ги зајакне врските во заедницата 
и чувството за солидарност. Таквото заедничко чувство за припадност кон 
заедницата е вродено во самото малцинско право и е неопходно за зашти-
тата и унапредувањето на правата на припадниците на малцинствата“8  

Во наодите од последниот извештај на ЕК од 2016 година наведено е дека 
„постои целокупната рамка за заштита на малцинствата меѓутоа импле-
ментацијата, следењето и координацијата на политиките поврзани со мал-
цинствата останува слаба. Малцинства кои претставуваат помалку од 20% 
од населението, остануваат надвор од главната политика и процесот на 
донесување одлуки. Мерките против поделбата по етничка линија во учи-
лиштата се недоволни, а сегрегираното образование негативно влијаеше 
врз социјалната кохезија и интеграцијата на заедниците.“9 

Иако постои правна рамка за заштита на помалите заедници, сепак 
имплементацијата останува на незадоволително ниво,затоа негување и 
развој на идентитетот на припадниците на заедниците  ќе придонесе кон 
стабилност и напредок на помалите етнички заедници на локално ниво.

Уставот во Преамбулата и Амандманите кои произлегоа од Охридскиот 
рамковен договор внесоа одредени измени во статусот и позиционирање-
то на помалите етнички заедници.

Охридскиот рамковен договор (ОРД во натамошниот текст) има за цел да 
придонесе кон зголемување на почитта помеѓу етничките заедници, мирно 
решавање на конфликти и партиципативен пристап во процесот на доне-
сување на одлуки. 

Со ОРД се воведоа нови законски и уставни реформи како што се: “де-
централизацијата и соодветен систем на финансирање, како можни алатки 
за правилна дистрибуција на надлежностите, особено во сферите на 
локалниот економски развој, во културата, во образованието, во социјална-
та и во здравствената заштита, во јавните услуги.”10  

„ОРД бара целосно почитување на начелото на недискриминација и 
еднаков третман на сите пред законот. ОРД посебно ги подвлекува како 
области вработувањето во јавната администрација и јавните претпријатија, 
како и пристапот до јавно финансирање за развој на деловни активности.“11 

Што се однесува до заедниците кои не се мнозинство во „ОРД им дава 
можност директно, преку парламентарен механизам кој се темели на спе-
цифични барања во однос на потребното мнозинство за донесување 
одлуки, да влијаат врз уредувањето на: културата, употребата на јазикот, 
образованието, личните документи, употребата симболи, лакалното 
финансирање, локалните избори.„12 

За ефективно спроведување на Охридскиот рамковен договор Владата 
донесе одлука за формирање на  Секретаријатот за спроведување на 
Охридскиот рамковен договор чија цел е да го спроведе целосно Охрид-
скиот рамковен договор и да обезбеди административна и стручна подрш-
ка на заменик претседателот на Владата задолжен за спроведување на 
рамковниот договор.

Еден од основните принципи во Охридскиот рамко-
вен договор е „развојот на локалната самоуправа која е 
од суштествено значење за поттикнување на учеството 
на граѓаните во демократскиот живот, и за унапреду-
вање на почитувањето на идентитетот на заедниците“.13  

Според Европската повелба за децентрализација „се 
гарантира правото на граѓаните на локално ниво да 
учествуваат во управувањето со работите, самостојно 
да ги избираат своите претставници во локалната само-
управа и посредно преку своите претставници во 
телата на локалната самопурава да одлучуваат за прио-
ритетите и своите потреби.“14 

Иако тоа директно не е предвидено со ОРД, со Законот за локална само-
управа се утврдува „Комисијата за односи меѓу заедниците која треба да се 
формира во општини во кои најмалку 20% од вкупниот број на жители се при-
падници на одредена заедница.“15  Комисијата функционира како советодав-
но тело на советот на општината и разгледува прашања кои се однесуваат на 
односите меѓу заедниците кои Советот на општината треба да ги разгледа и 
да одлучи во врска со нив.“16  

Според извештајот од истражување на НРЦ „процесот на децентрализа-
ција, односно пренесувањето на надлежностите од централно на локално 
ниво, се сметаше за клучна движечка сила која стоеше зад промовирањето 
на учество на немнозинските заедници.“17  

Во последниот Извештај на Европска Комисија од 2016 година се наведува 
дека: “Децентрализацијата на власта е клучен елемент на ОРД. Недоволно 
финансирање од централниот буџет и нискиот капацитет на собирање на 
локални даноци го компромитираат капацитетот на некои општини да ги 
извршуваат своите обврски. Правната рамка за локална самоуправа треба да 
бидe разгледана.“18 

Со ОРД како советодавно тело на Собранието  беше предвидено да се 
формира Комитет за односи меѓу заедниците кој ќе разгледува прашања 
од односи меѓу заедниците и ќе дава мислења и предлози за нивно реша-
вање. Во случај на спор меѓу пратениците за решавање на прашања кои 
„директно ги засегаат културата, употребата на јазиците, образованието, 

личните документи и употребата на симболите, за кои Собранието донесу-
ва одлуки со мнозинско гласање на пратениците кои присуствуваат, во 
рамките на кои мора да има мнозинство гласови од присутните пратеници 
кои тврдат дека припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население, 
спорот ќе го реши Комитетот за односи меѓу заедниците.„19 

Во извештајот од 2009 година, ЕУ оценува дека „изборот на членовите често 
не е транспарентен и ефикасноста на овие комитети е ограничена поради 
лошиот оперативен капацитет, нејасните надлежности и слабиот статус.“20  

Формирање на Комисиите за односи меѓу заедниците  се предвидува со 
Закон за локална самоуправа со цел за промоција и заштита на учество на 
помалите заедници на локално ниво. Комисиите се соочуваат со проблеми за 
функционирање поради недостаток на правна регулатива и подзаконски 
акти и отсуство на финансиски средства за оперативни трошоци.  Поради тие 
недостатоци комисиите немаат позиционираност во структурата и соодветна 
поддршка за да ги изразат нивните капацитети, ставови и предлози за реша-
вање на меѓуетничките односи на локално ниво. „Иако Законот за локална 
самоуправа ги предвидува КОМЗ како постојани советодавни одбори на 
Советот на општината за прашањата што ги засегаат меѓуетничките односи, 
по изборите во 2009 повеќето Комисии се нефункционалнии и се соочуваат 
со недостаток на капацитети и подршка за успешна реализација на нивниот 
мандат. Овој модел не овозможува формални механизми на хоризонтална и 
вертикална координација со релевантните институции: Секретаријат за 
спроведување на рамковен дого-
вор (ССРД во натамошниот текст), 
Комисија за превенција од дискри-
минација, Народен Правобранител, 
Агенција за заштита на правата на 
заедниците.“21  Извештајот на ЕК од 
2010 година се наведува дека 
„ефективност на комисиите про-
должува да биде ограничена со 
слаб оперативен капацитет, нејасни 
компетенции и слаб статус. Нивната 
улога сè уште во голема мера не е 
позната на јавноста и нивните пре-
пораки често се занемаруваат. Во 
многу општини, комисиите не се 
функционални и нивниот состав не 
ја одразува етничката структура на 
локалното население.“22 

Целта на овој закон е промоција и заштита на правата на заедниците кои 
се помалку од 20% од населението во државата.

„Остварување и напредување на правата на заедниците се однесува на 
вработување, употреба на јазикот, образование (основно, средно и високо), 
културата и други области.“23  „Припадниците на заедниците при вработу-
вање во органи на државна власт  и други јавни институции на сите нивоа 
се применува принципот на соодветна и правична застапеност.“24

Согласно овој закон припадниците на помалите заеднции имаат право на 
образование во сите степени на свој јазик, во согласнот со законот, имаат 
право на информирање на свој јазик и право да основаат асоцијациии и 
фондации како и да ги користат симболите на сопствената култура во 
согласност со закон. Агенцијата за остварување на правата на заеднциите 
(АОПЗ) е основана за промоција и заштита на правата на припадниците на 
помалите заедници.

Охридскиот рамковен договор како една од своите приоритетни точки ја 
воведува недискриминацијата и правичната застапеност. Според него 
„принципот на недискриминација и рамноправен третман на сите лица 
пред законот целосно ќе се почитува, а особено ќе се применува во однос 
на вработувањата во јавната администрација и јавните претпријатија, како 
и кај пристапот до јавното финансирање за равојот на деловните актив-
ности.“ 25

Еден од најважните чекори за спречување на дискриминација беше 
донесување на Законот за спречување од дискриминација и формирање 
на Комисија за заштита од дискриминација да постапува по претпоставки, 
да дава мислења и препораки за конкретни случаи на дискриминација. Од 
друга страна пак Народниот Правобранител постапува во случаи на дис-
криминација во јавниот сектор. Иако  КЗД има широк степен на ингеренции 
таа има многу мал степен на ресурси што е наведено и во Извештајот на ЕК 
од 2013 година: „Комисијата нема доволно човечки и финансиски ресурси 
за да правилно го исполни својот мандат, а нејзината соработка со другите 
релевантни тела потребно е да биде подобрена.“26  Според извештајот на 
Народниот Правобранител од 2016 год. спроведувањето на начелото за 

соодветна и правична застапеност за 2015 година е скоро со невидлив 
напредок. Во извештајот се „препорачува доследност во имплементацијата 
на начелото на соодветна и правична застапеност од страна на сите инсти-
туции на локално и централно ниво, затоа што успешната имплементација 
претставува основ за ефикасна и ефективна интеграција на сите заедници 
во општеството.“27 

Во текот на 2016 година како дел од активностите беше подготвена Плат-
формата за граѓанско известување28 како ново создадено електронско 
решение за онлајн пополнување на прашалници од граѓани за локалните 
потреби и проценка на учеството на помалите заедници на локално ниво 
кои се достапни за користење на сите говорни јазици во земјата.

Платформата е составена од неколку групи прашања: лични информации 
и локација; образование; вработување и работно искуство; ниво на задовол-
ство од функционирањето на општинските тела (градоначалник, општин-
ски совет) и општинска администрација. Нивото и препораките за подобру-
вање беа истакнати во платформата, како и мислењето на граѓаните за 
јавните комунални претпријатија и јавните услуги обезбедени од јавните 
претпријатија основани или управувани од општината (услуги за вода и 
канализација, управување со отпад, вклученост на младите, социјална вклу-
ченост и грижата за луѓето од социјален ризик) и дополнително прашањата 
за проценка на свеста базирани на правата, се дел од платформатa.

Во период од 6 месеци во текот на 2017 година, НРЦ успеа да ја претстави 
платформата за граѓански известувања пред широката јавност и пред при-
падниците на сите етнички заедници, а дури 573 граѓани беа активни 
корисници на платформата до сега, од кои над 400 граѓани се припадници 
на (по) малите заедници. Имајќи ја предвид политичката нестабилност и 
институционалната криза во државата во тој период, не е за потценување 
на бројот на вклучените граѓани кои дадоа огромен придонес во проценка-
та за нивно учество, учество и социјално вклучување на локално ниво, 
истакнувајќи ги нивните потреби и препораки. Токму затоа НРЦ ја користи 
оваа платформа за граѓански известувања како битен инструмент за систе-
матска повратна информација за локалните прилики при пристапот до 
фундаменталните права.

Изненадувачки е податокот што од вкупно 410 вклучени Роми дури 176 
лица малку се запознаени со правата на нивната заедницат,  а, 113 лица ниту 
не, ниту да се запознаени со правата на  заедница, што секако има големо 

Имајќи го во предвид фактот дека граѓаните вклучени во непосредната демокра-
тија на локално ниво, ги бираат своите политичките претставници, оттаму имаат 
очекувања кои произлегуваат директно од вршењето на функцијата градоначалник 
и/или член на Совет на општина. Од добиените податоци на вклучените граѓани од 
општините Куманово, Кочани, Прилеп, Битола, Тетово многу повеќе од половината 
вклучени граѓани не се задоволни или воопшто не се задоволни од работата на 
градоначалникот. Оттаму препорачуваме на политичките претставници го имаат во 
предвид незадоволството на граѓаните и да ги земат во предвид нивните очекувања.

Состојбата не е различна ниту кога станува збор за другите политички 
претставници, во смисла на членови на Совет на општина, повторно ситуа-
цијата е иста, повеќе од половина вклучени граѓани известуваат дека не се 
задоволни од работата на членовите на советот на општините како нивни 
непосредни претставници.

Што се однесува до работата на општинската администрација резултати-
те од вклучени граѓани кои ги изразија своите мислења дека повеќе од 
половината не се задоволни со работата на општинската администрација. 
Од вкупно 573 граѓани кои се корисници на Платформата за граѓанско 
известување само 2 лица одговориле дека многу се задоволни со работата 
на општинската администрација.

19 Охридски рамковен договор 2001, чл. 69
20 European Commission, Progress Report, 2009, стр. 21
21 Преглед на Охридскиот рамковен договор за социјална кохезија, СИОФА, 2015 год. стр.87
22 European Commission, Progress Report, 2010 год. стр. 21
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влијание имајќи го во предвид фактот дека станува збор за најранлива 
категорија на граѓани во нашето општество. За остварување на правата на 
(по)малите заедници, а особено на припадниците на ромската заедница од 
голема важност е дали истите се свесни, информирани на разбирлив јазик 
и начин за пристапот до сите фундаментални права согласно законската 
рамка и воспоставените практики. За каков пристап до фундаментални 
права за граѓаните зборуваме, кога граѓаните не се запознаени со основни-
те права имајќи во предвид дека правната рамка секојдневно се менува па 
дури и на стручните експерти им е тешко да го следат промените.

Па оттаму и една од препораките на овој документ е во насока на зголе-
мување на степенот на информираност на јазик и начин разбирлив за сите, 
вклучувајќи ги и припадниците на (по)малите заедници.

ИЗВРШНО РЕЗИМЕ И ПРЕПОРАКИ ЗА ПРИМЕНЕТИ ЈАВНИ ПОЛИТИКИ
ЗА УЧЕСТВО НА РОМИ И ДРУГИ ПОМАЛИ ЗАЕДНИЦИ НА ЛОКАЛНО НИВО
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Ова резиме е подготвено во рамки на проектни активности „Подобру-
вање на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка 
на Делегација на Европска Унија и ИНСОК во период од 01.04.2016 до 
30.09.2017 година во пет општини: Куманово, Кочани, Прилеп, Битола и 
Тетово.

Проектните активности имаат за цел да ги зголемат можностите за вос-
поставување механизми за подобрување на учеството и заштита на правата 
на Ромите и другите помали заедници на локално ниво во согласност со 
Охридскиот Рамковен Договор.  

Во рамките на спроведените активности повеќе од  1.000 локални засег-
нати страни (граѓани, институции и претставници на граѓанскиот сектор) 
беа консултирани и активно вклучени во дијалогот на локално ниво преку 
состаноци со општини; тркалезни маси; онлајн Платформа за систематско 
собирање на информации и мислења на граѓаните во врска со пристап до 
правата на локално ниво (Платформа за граѓанско известување во поната-
мошниот текст); извештај од теренско истражување; обуки; работилници и 
учество на граѓани, институции и граѓански сектор на состаноци на локал-
но ниво. Како дел од зајакнувањето на можностите и улогата на граѓанското 
општество во креирање и зајакнување на политиките и учеството на (по)-
малите заедници на локално ниво седум граѓански организации добија 
поддршка за имплементирање на релевантни активности на локално ниво 
и имаа можност да ги зголемат организациските капацитети на три обуки 
организирани од страна на НРЦ.

Имајќи го во предвид сето ова погоре наведено, влијанието на спроведе-
ните активности е видливо не само во проценка на потребите на припадни-
ците на помалите заедници, туку и како своевиден придонес во креирање 
на јавни политики за подобрување на нивното учество и еднаков пристап 
до фундаменталните права. 

Во текот на 2016 година се спроведе обемно и 
длабинско истражување во општините Куманово, 
Тетово, Прилеп, Битола и Кочани кое даде увид во 
суштински аспекти на работа на локалните институ-
ционални механизми врз кои беа направени поната-
мошни препораки. Во истражувањето беа вклучени 
26 локални засегнати страни во длабинските интер-
вјуа и 504 граѓани кое даде увид во позицијата на 
Ромите и помалите етнички заедници на локално 
ниво. 254 локални засегнати страни: претставници 
од Комисиите за односи меѓу заедниците (КОМЗ во 
натамошен текст); членови на совет на општина; 
државни и јавни службеници; релевантни локални 
граѓански здруженија, и претставници од под-гран-
тистите ги зголемија своите знаења, вештини, капа-
цитети и можности за институционален развој во 
однос на формалната и неформалната соработка, 
меѓуетничката толеранција и соработка, мултикул-
турна средина и мирно решавање на конфликти, 
преку работилници, регионални обуки, 2 дводневни 
обуки за за под-грантистите и 7 доделени под-грантови 
на други помали здруженија. Добиената поддршка и придо-
нес од сите локални засегнати страни вклучија и претставници 
од 5 ЕЛС на партиципативен начин, а дополнителни состаноци и 
интервјуа помогнаа во процесот на подготовка на 5 локални стра-
тегии и акциони планови и 5 програми за учество на Ромите и (по)ма-
лите заедници на локално ниво. Исто така во рамките на проектните актив-
ности е направен мониторингот на седници на општински совети.

Овој документ е изработен врз основа на децениско искуство и експерти-
за на Национален ромски центар. Од своето основање во 2005, НРЦ од 
Куманово се развива како застапник и поддржувач на ромската популација, 
како и на сите групи во заедницата кои живеат во социјален ризик, односно 
болест, сиромаштија, се соочуваат со дискриминација, сегрегација или се 
ранливи и живеат на работ на социјална и економска маргинализација. 
НРЦ е инклузивна организација која се стреми да ги задоволи интересите и 
правата на своите конституенти со градење на интернационални мрежи и 
групи за поддршка, со заземање на место на масата на националното и 
локално владеење за застапување на правата и интересите на оние кои од 
тоа имаат потреба, со работење на терен за да се зајакнат луѓето преку 
насочување и едуцирање за нивните права кои им се загарантирани со 
закон.

Наодите во ова резиме ги покажуваат недостатоците за подобрување на 
учеството на Роми и (по)малите заедници на локално ниво и даваат јасни 
насоки за натамошна акција за подобрување на учеството на помалите 
заедници на локално ниво 

Се надеваме дека податоците и препораките изнесени во овој извештај 
ќе послужат како насока за подобрување на учеството на помалите заед-
ници на локално ниво. Ова резиме за ефективни јавни политки е обид 
преку анализа на потребите и вклученост на сите засегнати страни да се 
потенцираат недостатоците и неправилностите во вклученоста на помали-
те заедници на локално ниво. Сигурни и лесно достапни податоци се 
суштински предуслов за еднаквост. Достапноста на веродостојни подато-
ци, распределени според возраста, полот и географската дистрибуција, е 
важен услов за развој на добро насочени и одржливи мерки, што не е случај 
со податоците за Ромите. Исто така на овој начин десегрегирани податоци 
се од клучно значење за формулирање на ефективни политики и мерки за 
справување со дискриминацијата во сите области. Имајќи предвид дека 
резултатите од последниот попис на земјата се од 2002 година, состојбата 
со овој предуслов за развивање на ефикасни мерки за поттикнување на 
ефективна еднаквост е сериозно дискутабилна. Затоа, треба редовно да се 
собираат ажурирани податоци за социо-економската и образовната сос-
тојба на припадниците на заедниците со цел да се подобри учеството на 
помалите заедници на локално ниво. 

Од усвојувањето на Законот за употреба на јазик што го зборуваат над 
20% од населението, вклучително и во единиците на локалната самоупра-
ва, се подобри употребата на јазикот на другите заедници. Последните 
најави во јавноста и предлогот закон за употреба на јазиците на Владата 
повторно ја актуелизираат употребата на јазик во земајата. Но, јазичните 
политики треба да обезбедат и јазиците на помалите заедници исто така да 
бидат видливи во општеството. Исто така важно е да се обезбеди соодвет-
но учество на лицата коишто им припаѓаат на националните малцинства во 
различни тела поврзани со медиумите, како што се надзорни одбори и 
независни регулаторни тела, комисии за јавни радиодифузни сервиси и 
совети на ревизорите. Јавната телевизија (МТВ) и радиото интензивно ги 

емитуваат програмите на јазиците на националните малцинства (албански, 
турски, српски, ромски, влашки и босански). МТВ ја емитува програмата на 
ромски јазик 30 минути неделно и дополнителни еден час месечно.

КОМЗ е една од клучните (и единствени) институционални механизми за 
управување со меѓуетничките односи, но исто така и за институционално 
вклучување на сите немнозински етнички заедници во креирањето поли-
тики и донесување одлуки на локално ниво. Тие исто така треба да го олес-
нат дијалогот меѓу локалните институции и граѓаните. Во оваа смисла, 
КОМЗ претставуваат витален и постојан советодавен одбор на советите на 
општините за прашања од интерес за меѓуетничките односи.

За остварување на правата на (по)малите заедници, а особено на припад-
ниците на ромската заедница од голема важност е дали истите се свесни, 
информирани на разбирлив јазик и начин за пристапот до сите фундамен-
тални права согласно законската рамка и воспоставените практики. 
Можеме сериозно да се запрашаме за пристапот на граѓаните до фунда-
ментални права, имајќи во предвид дека правната рамка често се менува па 
дури и на стручните експерти им е тешко да ги следат промените.

Имајќи го во предвид фактот дека граѓаните вклучени во непосредната 
демократија на локално ниво, ги бираат своите политичките претставници, 
оттаму имаат очекувања кои произлегуваат директно од вршењето на овие 
политички функции. Податоците добиени од известувања на граѓаните 
припадници на сите заедници, корисници на Платформата, истакнуваат 
дека не се запознаени со основните права кои може да ги уживаат, не се 
задоволни од работата на единиците на локалната самоуправа, како пре-
порака за подобрување на учеството на граѓаните во општеството и пого-
лема социјална вклученост скоро сите етнички заедници потенцираат дека 
вработувањето е областа која може да ја подобри социјалната вклученост 
и кохезија на локално ниво.

Признавањето на локалната демократија од страна на земјите-членки на 
Советот на Европа довело до прогласување на Европската повелба за 
локалната самоуправа како прв меѓународно обврзувачки договор со кој 
се гарантираат правата на заедниците и нивните избрани власти“.1  „Целта 
на Европската повелба за локална самоуправа е да се воспостават заед-
нички европски стандарди за мерење и заштита на правата на локалните 
власти, кои се најблиску до граѓаните и да им даде можност за ефикасно 
партиципирање во донесувањето на одлуки кои се ефектуираат врз нивно-
то секојдневно опкружување. Повелбата ги обврзува членките да воведат 
основни правила кои ќе ја гарантираат политичката, административната и 
финансиската независност на локалните власти“.2 

Во едно од своите истражувања на НРЦ „како резултат на политички 
реформи засновани на Охридски рамковен договор, терминот помали 
етнички заедници беше воведен во законодавството на државата. Терми-
нот се однесува на етнички заедници кои се застапени со помалку од 20% 
од вкупното население на земјата.„3  Во тој контекст во терминот помали 
етнички заедници во Декларација за правата на лицата кои припаѓаат на 
национални или етнички, верски и јазични малцинства се дефинира како: 
„Лицата кои припаѓаат на национални или етнички, религиозни и јазични 
малцинства имаат право да ја уживаат својата култура, да ја исповедаат и 
практикуваат сопствената религија и да го користат својот јазик, приватно и 
јавно, слободно и без мешање или каква било форма на дискриминација.“4  

Според последниот попис на население од 2002 година освен двете најго-
леми етнички заедници  постојат 5 помали етнички заедници и припадници 
на „други„ заедници во државата Турци 3,85%, Роми 2,66%, Срби 1,78%, 
Бошњаци 0,84%,  0,4% се Власи  а 1,04% припаѓаат на категорија „други” 
заедници. 

Меѓуетничките конфликти и предизвици постоеле уште од остамостоју-
вањето a, истите значително се зголемија кон крајот на 2000 година и 
почеток на 2001 година кога настана војниот конфликт. Конфликтот наста-
на помеѓу двете најголеми етнички заедници кој се прекрати со потпишу-
вање на Охридски рамковен договор. Целта на Охридскиот рамковен дого-
вор беше да се унапреди вклучувањето на помалите заедници во државата, 
односно договор за внатрешно уредување на правата на заедниците. Инте-
грацијата на помалите заедници предвидена со Охридскиот рамковен 
договор и покрај долгогодишната имплементација се развива со големи 
потешкотии што го потврдуваат и Извештаите за напредок на Европската 
Комисија. Според извештајот на Европска Комисија од 2014 год. „малите 
заедници остануваат недоволно застапени и напредокот за заштита на 
помалите заедници остануваат попречени од недоволна финансиски и 
човечки ресурси и несоодветна соработка помеѓу засегнатите власти. 
Потребен е проактивен пристап за да се загаранатира етничкиот, култур-
ниот и лингвистичкиот идентитет на заедниците.“5  Исто така дискримина-
цијата продолжува да претставува проблем во интеграцијата на помалите 
заедници односно „повеќе форми на дискриминација против помалите 
заедниците опстојуваат и акција за борба против стереотипите, вклучител-
но и во медиумите, останува неефикасна.“6 

Во Извештајот од истражување на НРЦ  за учество на помалите заедници 
на локално ниво стои дека:

Концептот на заштита и унапредување на правата на малцинските групи 
се смета за императив за развојот на мултикултурните општества. Општо 
земено, заштитата и унапредувањето на правата на малцинските групи се 
базира на два главни аспекти - недискриминација и идентитет. Во овој кон-
текст, недискриминацијата се однесува на „остварување на основните 
човекови права и еднаквост пред законот без дискриминација, како и упо-
треба на афирмативна акција, со цел да се постигне целосна еднаквост.“7

Другиот систем се однесува на унапредувањето на правата врзани за 
идентитетот на малцинските групи, со цел да се создадат услови за пренос, 
одржување и развој на нивниот културен идентитет. Во овој контекст, во 
„Љубљанските насоки за интеграција на мултиетнички општества“ се наве-
дува дека: „...Малцинските права се индивидуални права, кои имаат зна-
чење само доколку се уживаат и остваруваат во заедница со другите заед-
ници. Ова е случај кај повеќе јазични и културни права, како и правата повр-
зани со образованието, учеството, религијата и здружувањето, помеѓу дру-
гите права. Чувството на припадност кон одредена заедница, без разлика 
дали е малцинска или мнозинска, може да ги зајакне врските во заедницата 
и чувството за солидарност. Таквото заедничко чувство за припадност кон 
заедницата е вродено во самото малцинско право и е неопходно за зашти-
тата и унапредувањето на правата на припадниците на малцинствата“8  

Во наодите од последниот извештај на ЕК од 2016 година наведено е дека 
„постои целокупната рамка за заштита на малцинствата меѓутоа импле-
ментацијата, следењето и координацијата на политиките поврзани со мал-
цинствата останува слаба. Малцинства кои претставуваат помалку од 20% 
од населението, остануваат надвор од главната политика и процесот на 
донесување одлуки. Мерките против поделбата по етничка линија во учи-
лиштата се недоволни, а сегрегираното образование негативно влијаеше 
врз социјалната кохезија и интеграцијата на заедниците.“9 

Иако постои правна рамка за заштита на помалите заедници, сепак 
имплементацијата останува на незадоволително ниво,затоа негување и 
развој на идентитетот на припадниците на заедниците  ќе придонесе кон 
стабилност и напредок на помалите етнички заедници на локално ниво.

Уставот во Преамбулата и Амандманите кои произлегоа од Охридскиот 
рамковен договор внесоа одредени измени во статусот и позиционирање-
то на помалите етнички заедници.

Охридскиот рамковен договор (ОРД во натамошниот текст) има за цел да 
придонесе кон зголемување на почитта помеѓу етничките заедници, мирно 
решавање на конфликти и партиципативен пристап во процесот на доне-
сување на одлуки. 

Со ОРД се воведоа нови законски и уставни реформи како што се: “де-
централизацијата и соодветен систем на финансирање, како можни алатки 
за правилна дистрибуција на надлежностите, особено во сферите на 
локалниот економски развој, во културата, во образованието, во социјална-
та и во здравствената заштита, во јавните услуги.”10  

„ОРД бара целосно почитување на начелото на недискриминација и 
еднаков третман на сите пред законот. ОРД посебно ги подвлекува како 
области вработувањето во јавната администрација и јавните претпријатија, 
како и пристапот до јавно финансирање за развој на деловни активности.“11 

Што се однесува до заедниците кои не се мнозинство во „ОРД им дава 
можност директно, преку парламентарен механизам кој се темели на спе-
цифични барања во однос на потребното мнозинство за донесување 
одлуки, да влијаат врз уредувањето на: културата, употребата на јазикот, 
образованието, личните документи, употребата симболи, лакалното 
финансирање, локалните избори.„12 

За ефективно спроведување на Охридскиот рамковен договор Владата 
донесе одлука за формирање на  Секретаријатот за спроведување на 
Охридскиот рамковен договор чија цел е да го спроведе целосно Охрид-
скиот рамковен договор и да обезбеди административна и стручна подрш-
ка на заменик претседателот на Владата задолжен за спроведување на 
рамковниот договор.

Еден од основните принципи во Охридскиот рамко-
вен договор е „развојот на локалната самоуправа која е 
од суштествено значење за поттикнување на учеството 
на граѓаните во демократскиот живот, и за унапреду-
вање на почитувањето на идентитетот на заедниците“.13  

Според Европската повелба за децентрализација „се 
гарантира правото на граѓаните на локално ниво да 
учествуваат во управувањето со работите, самостојно 
да ги избираат своите претставници во локалната само-
управа и посредно преку своите претставници во 
телата на локалната самопурава да одлучуваат за прио-
ритетите и своите потреби.“14 

Иако тоа директно не е предвидено со ОРД, со Законот за локална само-
управа се утврдува „Комисијата за односи меѓу заедниците која треба да се 
формира во општини во кои најмалку 20% од вкупниот број на жители се при-
падници на одредена заедница.“15  Комисијата функционира како советодав-
но тело на советот на општината и разгледува прашања кои се однесуваат на 
односите меѓу заедниците кои Советот на општината треба да ги разгледа и 
да одлучи во врска со нив.“16  

Според извештајот од истражување на НРЦ „процесот на децентрализа-
ција, односно пренесувањето на надлежностите од централно на локално 
ниво, се сметаше за клучна движечка сила која стоеше зад промовирањето 
на учество на немнозинските заедници.“17  

Во последниот Извештај на Европска Комисија од 2016 година се наведува 
дека: “Децентрализацијата на власта е клучен елемент на ОРД. Недоволно 
финансирање од централниот буџет и нискиот капацитет на собирање на 
локални даноци го компромитираат капацитетот на некои општини да ги 
извршуваат своите обврски. Правната рамка за локална самоуправа треба да 
бидe разгледана.“18 

Со ОРД како советодавно тело на Собранието  беше предвидено да се 
формира Комитет за односи меѓу заедниците кој ќе разгледува прашања 
од односи меѓу заедниците и ќе дава мислења и предлози за нивно реша-
вање. Во случај на спор меѓу пратениците за решавање на прашања кои 
„директно ги засегаат културата, употребата на јазиците, образованието, 

личните документи и употребата на симболите, за кои Собранието донесу-
ва одлуки со мнозинско гласање на пратениците кои присуствуваат, во 
рамките на кои мора да има мнозинство гласови од присутните пратеници 
кои тврдат дека припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население, 
спорот ќе го реши Комитетот за односи меѓу заедниците.„19 

Во извештајот од 2009 година, ЕУ оценува дека „изборот на членовите често 
не е транспарентен и ефикасноста на овие комитети е ограничена поради 
лошиот оперативен капацитет, нејасните надлежности и слабиот статус.“20  

Формирање на Комисиите за односи меѓу заедниците  се предвидува со 
Закон за локална самоуправа со цел за промоција и заштита на учество на 
помалите заедници на локално ниво. Комисиите се соочуваат со проблеми за 
функционирање поради недостаток на правна регулатива и подзаконски 
акти и отсуство на финансиски средства за оперативни трошоци.  Поради тие 
недостатоци комисиите немаат позиционираност во структурата и соодветна 
поддршка за да ги изразат нивните капацитети, ставови и предлози за реша-
вање на меѓуетничките односи на локално ниво. „Иако Законот за локална 
самоуправа ги предвидува КОМЗ како постојани советодавни одбори на 
Советот на општината за прашањата што ги засегаат меѓуетничките односи, 
по изборите во 2009 повеќето Комисии се нефункционалнии и се соочуваат 
со недостаток на капацитети и подршка за успешна реализација на нивниот 
мандат. Овој модел не овозможува формални механизми на хоризонтална и 
вертикална координација со релевантните институции: Секретаријат за 
спроведување на рамковен дого-
вор (ССРД во натамошниот текст), 
Комисија за превенција од дискри-
минација, Народен Правобранител, 
Агенција за заштита на правата на 
заедниците.“21  Извештајот на ЕК од 
2010 година се наведува дека 
„ефективност на комисиите про-
должува да биде ограничена со 
слаб оперативен капацитет, нејасни 
компетенции и слаб статус. Нивната 
улога сè уште во голема мера не е 
позната на јавноста и нивните пре-
пораки често се занемаруваат. Во 
многу општини, комисиите не се 
функционални и нивниот состав не 
ја одразува етничката структура на 
локалното население.“22 

Целта на овој закон е промоција и заштита на правата на заедниците кои 
се помалку од 20% од населението во државата.

„Остварување и напредување на правата на заедниците се однесува на 
вработување, употреба на јазикот, образование (основно, средно и високо), 
културата и други области.“23  „Припадниците на заедниците при вработу-
вање во органи на државна власт  и други јавни институции на сите нивоа 
се применува принципот на соодветна и правична застапеност.“24

Согласно овој закон припадниците на помалите заеднции имаат право на 
образование во сите степени на свој јазик, во согласнот со законот, имаат 
право на информирање на свој јазик и право да основаат асоцијациии и 
фондации како и да ги користат симболите на сопствената култура во 
согласност со закон. Агенцијата за остварување на правата на заеднциите 
(АОПЗ) е основана за промоција и заштита на правата на припадниците на 
помалите заедници.

Охридскиот рамковен договор како една од своите приоритетни точки ја 
воведува недискриминацијата и правичната застапеност. Според него 
„принципот на недискриминација и рамноправен третман на сите лица 
пред законот целосно ќе се почитува, а особено ќе се применува во однос 
на вработувањата во јавната администрација и јавните претпријатија, како 
и кај пристапот до јавното финансирање за равојот на деловните актив-
ности.“ 25

Еден од најважните чекори за спречување на дискриминација беше 
донесување на Законот за спречување од дискриминација и формирање 
на Комисија за заштита од дискриминација да постапува по претпоставки, 
да дава мислења и препораки за конкретни случаи на дискриминација. Од 
друга страна пак Народниот Правобранител постапува во случаи на дис-
криминација во јавниот сектор. Иако  КЗД има широк степен на ингеренции 
таа има многу мал степен на ресурси што е наведено и во Извештајот на ЕК 
од 2013 година: „Комисијата нема доволно човечки и финансиски ресурси 
за да правилно го исполни својот мандат, а нејзината соработка со другите 
релевантни тела потребно е да биде подобрена.“26  Според извештајот на 
Народниот Правобранител од 2016 год. спроведувањето на начелото за 

соодветна и правична застапеност за 2015 година е скоро со невидлив 
напредок. Во извештајот се „препорачува доследност во имплементацијата 
на начелото на соодветна и правична застапеност од страна на сите инсти-
туции на локално и централно ниво, затоа што успешната имплементација 
претставува основ за ефикасна и ефективна интеграција на сите заедници 
во општеството.“27 

Во текот на 2016 година како дел од активностите беше подготвена Плат-
формата за граѓанско известување28 како ново создадено електронско 
решение за онлајн пополнување на прашалници од граѓани за локалните 
потреби и проценка на учеството на помалите заедници на локално ниво 
кои се достапни за користење на сите говорни јазици во земјата.

Платформата е составена од неколку групи прашања: лични информации 
и локација; образование; вработување и работно искуство; ниво на задовол-
ство од функционирањето на општинските тела (градоначалник, општин-
ски совет) и општинска администрација. Нивото и препораките за подобру-
вање беа истакнати во платформата, како и мислењето на граѓаните за 
јавните комунални претпријатија и јавните услуги обезбедени од јавните 
претпријатија основани или управувани од општината (услуги за вода и 
канализација, управување со отпад, вклученост на младите, социјална вклу-
ченост и грижата за луѓето од социјален ризик) и дополнително прашањата 
за проценка на свеста базирани на правата, се дел од платформатa.

Во период од 6 месеци во текот на 2017 година, НРЦ успеа да ја претстави 
платформата за граѓански известувања пред широката јавност и пред при-
падниците на сите етнички заедници, а дури 573 граѓани беа активни 
корисници на платформата до сега, од кои над 400 граѓани се припадници 
на (по) малите заедници. Имајќи ја предвид политичката нестабилност и 
институционалната криза во државата во тој период, не е за потценување 
на бројот на вклучените граѓани кои дадоа огромен придонес во проценка-
та за нивно учество, учество и социјално вклучување на локално ниво, 
истакнувајќи ги нивните потреби и препораки. Токму затоа НРЦ ја користи 
оваа платформа за граѓански известувања како битен инструмент за систе-
матска повратна информација за локалните прилики при пристапот до 
фундаменталните права.

Изненадувачки е податокот што од вкупно 410 вклучени Роми дури 176 
лица малку се запознаени со правата на нивната заедницат,  а, 113 лица ниту 
не, ниту да се запознаени со правата на  заедница, што секако има големо 

Имајќи го во предвид фактот дека граѓаните вклучени во непосредната демокра-
тија на локално ниво, ги бираат своите политичките претставници, оттаму имаат 
очекувања кои произлегуваат директно од вршењето на функцијата градоначалник 
и/или член на Совет на општина. Од добиените податоци на вклучените граѓани од 
општините Куманово, Кочани, Прилеп, Битола, Тетово многу повеќе од половината 
вклучени граѓани не се задоволни или воопшто не се задоволни од работата на 
градоначалникот. Оттаму препорачуваме на политичките претставници го имаат во 
предвид незадоволството на граѓаните и да ги земат во предвид нивните очекувања.

Состојбата не е различна ниту кога станува збор за другите политички 
претставници, во смисла на членови на Совет на општина, повторно ситуа-
цијата е иста, повеќе од половина вклучени граѓани известуваат дека не се 
задоволни од работата на членовите на советот на општините како нивни 
непосредни претставници.

Што се однесува до работата на општинската администрација резултати-
те од вклучени граѓани кои ги изразија своите мислења дека повеќе од 
половината не се задоволни со работата на општинската администрација. 
Од вкупно 573 граѓани кои се корисници на Платформата за граѓанско 
известување само 2 лица одговориле дека многу се задоволни со работата 
на општинската администрација.

5
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23 Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од 
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ПЛАТФОРМА ЗА
ГРАЃАНСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ
(ШТО МИСЛАТ И ШТО БАРААТ ГРАЃАНИТЕ)

влијание имајќи го во предвид фактот дека станува збор за најранлива 
категорија на граѓани во нашето општество. За остварување на правата на 
(по)малите заедници, а особено на припадниците на ромската заедница од 
голема важност е дали истите се свесни, информирани на разбирлив јазик 
и начин за пристапот до сите фундаментални права согласно законската 
рамка и воспоставените практики. За каков пристап до фундаментални 
права за граѓаните зборуваме, кога граѓаните не се запознаени со основни-
те права имајќи во предвид дека правната рамка секојдневно се менува па 
дури и на стручните експерти им е тешко да го следат промените.

Па оттаму и една од препораките на овој документ е во насока на зголе-
мување на степенот на информираност на јазик и начин разбирлив за сите, 
вклучувајќи ги и припадниците на (по)малите заедници.

ИЗВРШНО РЕЗИМЕ И ПРЕПОРАКИ ЗА ПРИМЕНЕТИ ЈАВНИ ПОЛИТИКИ
ЗА УЧЕСТВО НА РОМИ И ДРУГИ ПОМАЛИ ЗАЕДНИЦИ НА ЛОКАЛНО НИВО
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Ова резиме е подготвено во рамки на проектни активности „Подобру-
вање на учеството на (по)малите заедници на локално ниво“ со поддршка 
на Делегација на Европска Унија и ИНСОК во период од 01.04.2016 до 
30.09.2017 година во пет општини: Куманово, Кочани, Прилеп, Битола и 
Тетово.

Проектните активности имаат за цел да ги зголемат можностите за вос-
поставување механизми за подобрување на учеството и заштита на правата 
на Ромите и другите помали заедници на локално ниво во согласност со 
Охридскиот Рамковен Договор.  

Во рамките на спроведените активности повеќе од  1.000 локални засег-
нати страни (граѓани, институции и претставници на граѓанскиот сектор) 
беа консултирани и активно вклучени во дијалогот на локално ниво преку 
состаноци со општини; тркалезни маси; онлајн Платформа за систематско 
собирање на информации и мислења на граѓаните во врска со пристап до 
правата на локално ниво (Платформа за граѓанско известување во поната-
мошниот текст); извештај од теренско истражување; обуки; работилници и 
учество на граѓани, институции и граѓански сектор на состаноци на локал-
но ниво. Како дел од зајакнувањето на можностите и улогата на граѓанското 
општество во креирање и зајакнување на политиките и учеството на (по)-
малите заедници на локално ниво седум граѓански организации добија 
поддршка за имплементирање на релевантни активности на локално ниво 
и имаа можност да ги зголемат организациските капацитети на три обуки 
организирани од страна на НРЦ.

Имајќи го во предвид сето ова погоре наведено, влијанието на спроведе-
ните активности е видливо не само во проценка на потребите на припадни-
ците на помалите заедници, туку и како своевиден придонес во креирање 
на јавни политики за подобрување на нивното учество и еднаков пристап 
до фундаменталните права. 

Во текот на 2016 година се спроведе обемно и 
длабинско истражување во општините Куманово, 
Тетово, Прилеп, Битола и Кочани кое даде увид во 
суштински аспекти на работа на локалните институ-
ционални механизми врз кои беа направени поната-
мошни препораки. Во истражувањето беа вклучени 
26 локални засегнати страни во длабинските интер-
вјуа и 504 граѓани кое даде увид во позицијата на 
Ромите и помалите етнички заедници на локално 
ниво. 254 локални засегнати страни: претставници 
од Комисиите за односи меѓу заедниците (КОМЗ во 
натамошен текст); членови на совет на општина; 
државни и јавни службеници; релевантни локални 
граѓански здруженија, и претставници од под-гран-
тистите ги зголемија своите знаења, вештини, капа-
цитети и можности за институционален развој во 
однос на формалната и неформалната соработка, 
меѓуетничката толеранција и соработка, мултикул-
турна средина и мирно решавање на конфликти, 
преку работилници, регионални обуки, 2 дводневни 
обуки за за под-грантистите и 7 доделени под-грантови 
на други помали здруженија. Добиената поддршка и придо-
нес од сите локални засегнати страни вклучија и претставници 
од 5 ЕЛС на партиципативен начин, а дополнителни состаноци и 
интервјуа помогнаа во процесот на подготовка на 5 локални стра-
тегии и акциони планови и 5 програми за учество на Ромите и (по)ма-
лите заедници на локално ниво. Исто така во рамките на проектните актив-
ности е направен мониторингот на седници на општински совети.

Овој документ е изработен врз основа на децениско искуство и експерти-
за на Национален ромски центар. Од своето основање во 2005, НРЦ од 
Куманово се развива како застапник и поддржувач на ромската популација, 
како и на сите групи во заедницата кои живеат во социјален ризик, односно 
болест, сиромаштија, се соочуваат со дискриминација, сегрегација или се 
ранливи и живеат на работ на социјална и економска маргинализација. 
НРЦ е инклузивна организација која се стреми да ги задоволи интересите и 
правата на своите конституенти со градење на интернационални мрежи и 
групи за поддршка, со заземање на место на масата на националното и 
локално владеење за застапување на правата и интересите на оние кои од 
тоа имаат потреба, со работење на терен за да се зајакнат луѓето преку 
насочување и едуцирање за нивните права кои им се загарантирани со 
закон.

Наодите во ова резиме ги покажуваат недостатоците за подобрување на 
учеството на Роми и (по)малите заедници на локално ниво и даваат јасни 
насоки за натамошна акција за подобрување на учеството на помалите 
заедници на локално ниво 

Се надеваме дека податоците и препораките изнесени во овој извештај 
ќе послужат како насока за подобрување на учеството на помалите заед-
ници на локално ниво. Ова резиме за ефективни јавни политки е обид 
преку анализа на потребите и вклученост на сите засегнати страни да се 
потенцираат недостатоците и неправилностите во вклученоста на помали-
те заедници на локално ниво. Сигурни и лесно достапни податоци се 
суштински предуслов за еднаквост. Достапноста на веродостојни подато-
ци, распределени според возраста, полот и географската дистрибуција, е 
важен услов за развој на добро насочени и одржливи мерки, што не е случај 
со податоците за Ромите. Исто така на овој начин десегрегирани податоци 
се од клучно значење за формулирање на ефективни политики и мерки за 
справување со дискриминацијата во сите области. Имајќи предвид дека 
резултатите од последниот попис на земјата се од 2002 година, состојбата 
со овој предуслов за развивање на ефикасни мерки за поттикнување на 
ефективна еднаквост е сериозно дискутабилна. Затоа, треба редовно да се 
собираат ажурирани податоци за социо-економската и образовната сос-
тојба на припадниците на заедниците со цел да се подобри учеството на 
помалите заедници на локално ниво. 

Од усвојувањето на Законот за употреба на јазик што го зборуваат над 
20% од населението, вклучително и во единиците на локалната самоупра-
ва, се подобри употребата на јазикот на другите заедници. Последните 
најави во јавноста и предлогот закон за употреба на јазиците на Владата 
повторно ја актуелизираат употребата на јазик во земајата. Но, јазичните 
политики треба да обезбедат и јазиците на помалите заедници исто така да 
бидат видливи во општеството. Исто така важно е да се обезбеди соодвет-
но учество на лицата коишто им припаѓаат на националните малцинства во 
различни тела поврзани со медиумите, како што се надзорни одбори и 
независни регулаторни тела, комисии за јавни радиодифузни сервиси и 
совети на ревизорите. Јавната телевизија (МТВ) и радиото интензивно ги 

емитуваат програмите на јазиците на националните малцинства (албански, 
турски, српски, ромски, влашки и босански). МТВ ја емитува програмата на 
ромски јазик 30 минути неделно и дополнителни еден час месечно.

КОМЗ е една од клучните (и единствени) институционални механизми за 
управување со меѓуетничките односи, но исто така и за институционално 
вклучување на сите немнозински етнички заедници во креирањето поли-
тики и донесување одлуки на локално ниво. Тие исто така треба да го олес-
нат дијалогот меѓу локалните институции и граѓаните. Во оваа смисла, 
КОМЗ претставуваат витален и постојан советодавен одбор на советите на 
општините за прашања од интерес за меѓуетничките односи.

За остварување на правата на (по)малите заедници, а особено на припад-
ниците на ромската заедница од голема важност е дали истите се свесни, 
информирани на разбирлив јазик и начин за пристапот до сите фундамен-
тални права согласно законската рамка и воспоставените практики. 
Можеме сериозно да се запрашаме за пристапот на граѓаните до фунда-
ментални права, имајќи во предвид дека правната рамка често се менува па 
дури и на стручните експерти им е тешко да ги следат промените.

Имајќи го во предвид фактот дека граѓаните вклучени во непосредната 
демократија на локално ниво, ги бираат своите политичките претставници, 
оттаму имаат очекувања кои произлегуваат директно од вршењето на овие 
политички функции. Податоците добиени од известувања на граѓаните 
припадници на сите заедници, корисници на Платформата, истакнуваат 
дека не се запознаени со основните права кои може да ги уживаат, не се 
задоволни од работата на единиците на локалната самоуправа, како пре-
порака за подобрување на учеството на граѓаните во општеството и пого-
лема социјална вклученост скоро сите етнички заедници потенцираат дека 
вработувањето е областа која може да ја подобри социјалната вклученост 
и кохезија на локално ниво.

Признавањето на локалната демократија од страна на земјите-членки на 
Советот на Европа довело до прогласување на Европската повелба за 
локалната самоуправа како прв меѓународно обврзувачки договор со кој 
се гарантираат правата на заедниците и нивните избрани власти“.1  „Целта 
на Европската повелба за локална самоуправа е да се воспостават заед-
нички европски стандарди за мерење и заштита на правата на локалните 
власти, кои се најблиску до граѓаните и да им даде можност за ефикасно 
партиципирање во донесувањето на одлуки кои се ефектуираат врз нивно-
то секојдневно опкружување. Повелбата ги обврзува членките да воведат 
основни правила кои ќе ја гарантираат политичката, административната и 
финансиската независност на локалните власти“.2 

Во едно од своите истражувања на НРЦ „како резултат на политички 
реформи засновани на Охридски рамковен договор, терминот помали 
етнички заедници беше воведен во законодавството на државата. Терми-
нот се однесува на етнички заедници кои се застапени со помалку од 20% 
од вкупното население на земјата.„3  Во тој контекст во терминот помали 
етнички заедници во Декларација за правата на лицата кои припаѓаат на 
национални или етнички, верски и јазични малцинства се дефинира како: 
„Лицата кои припаѓаат на национални или етнички, религиозни и јазични 
малцинства имаат право да ја уживаат својата култура, да ја исповедаат и 
практикуваат сопствената религија и да го користат својот јазик, приватно и 
јавно, слободно и без мешање или каква било форма на дискриминација.“4  

Според последниот попис на население од 2002 година освен двете најго-
леми етнички заедници  постојат 5 помали етнички заедници и припадници 
на „други„ заедници во државата Турци 3,85%, Роми 2,66%, Срби 1,78%, 
Бошњаци 0,84%,  0,4% се Власи  а 1,04% припаѓаат на категорија „други” 
заедници. 

Меѓуетничките конфликти и предизвици постоеле уште од остамостоју-
вањето a, истите значително се зголемија кон крајот на 2000 година и 
почеток на 2001 година кога настана војниот конфликт. Конфликтот наста-
на помеѓу двете најголеми етнички заедници кој се прекрати со потпишу-
вање на Охридски рамковен договор. Целта на Охридскиот рамковен дого-
вор беше да се унапреди вклучувањето на помалите заедници во државата, 
односно договор за внатрешно уредување на правата на заедниците. Инте-
грацијата на помалите заедници предвидена со Охридскиот рамковен 
договор и покрај долгогодишната имплементација се развива со големи 
потешкотии што го потврдуваат и Извештаите за напредок на Европската 
Комисија. Според извештајот на Европска Комисија од 2014 год. „малите 
заедници остануваат недоволно застапени и напредокот за заштита на 
помалите заедници остануваат попречени од недоволна финансиски и 
човечки ресурси и несоодветна соработка помеѓу засегнатите власти. 
Потребен е проактивен пристап за да се загаранатира етничкиот, култур-
ниот и лингвистичкиот идентитет на заедниците.“5  Исто така дискримина-
цијата продолжува да претставува проблем во интеграцијата на помалите 
заедници односно „повеќе форми на дискриминација против помалите 
заедниците опстојуваат и акција за борба против стереотипите, вклучител-
но и во медиумите, останува неефикасна.“6 

Во Извештајот од истражување на НРЦ  за учество на помалите заедници 
на локално ниво стои дека:

Концептот на заштита и унапредување на правата на малцинските групи 
се смета за императив за развојот на мултикултурните општества. Општо 
земено, заштитата и унапредувањето на правата на малцинските групи се 
базира на два главни аспекти - недискриминација и идентитет. Во овој кон-
текст, недискриминацијата се однесува на „остварување на основните 
човекови права и еднаквост пред законот без дискриминација, како и упо-
треба на афирмативна акција, со цел да се постигне целосна еднаквост.“7

Другиот систем се однесува на унапредувањето на правата врзани за 
идентитетот на малцинските групи, со цел да се создадат услови за пренос, 
одржување и развој на нивниот културен идентитет. Во овој контекст, во 
„Љубљанските насоки за интеграција на мултиетнички општества“ се наве-
дува дека: „...Малцинските права се индивидуални права, кои имаат зна-
чење само доколку се уживаат и остваруваат во заедница со другите заед-
ници. Ова е случај кај повеќе јазични и културни права, како и правата повр-
зани со образованието, учеството, религијата и здружувањето, помеѓу дру-
гите права. Чувството на припадност кон одредена заедница, без разлика 
дали е малцинска или мнозинска, може да ги зајакне врските во заедницата 
и чувството за солидарност. Таквото заедничко чувство за припадност кон 
заедницата е вродено во самото малцинско право и е неопходно за зашти-
тата и унапредувањето на правата на припадниците на малцинствата“8  

Во наодите од последниот извештај на ЕК од 2016 година наведено е дека 
„постои целокупната рамка за заштита на малцинствата меѓутоа импле-
ментацијата, следењето и координацијата на политиките поврзани со мал-
цинствата останува слаба. Малцинства кои претставуваат помалку од 20% 
од населението, остануваат надвор од главната политика и процесот на 
донесување одлуки. Мерките против поделбата по етничка линија во учи-
лиштата се недоволни, а сегрегираното образование негативно влијаеше 
врз социјалната кохезија и интеграцијата на заедниците.“9 

Иако постои правна рамка за заштита на помалите заедници, сепак 
имплементацијата останува на незадоволително ниво,затоа негување и 
развој на идентитетот на припадниците на заедниците  ќе придонесе кон 
стабилност и напредок на помалите етнички заедници на локално ниво.

Уставот во Преамбулата и Амандманите кои произлегоа од Охридскиот 
рамковен договор внесоа одредени измени во статусот и позиционирање-
то на помалите етнички заедници.

Охридскиот рамковен договор (ОРД во натамошниот текст) има за цел да 
придонесе кон зголемување на почитта помеѓу етничките заедници, мирно 
решавање на конфликти и партиципативен пристап во процесот на доне-
сување на одлуки. 

Со ОРД се воведоа нови законски и уставни реформи како што се: “де-
централизацијата и соодветен систем на финансирање, како можни алатки 
за правилна дистрибуција на надлежностите, особено во сферите на 
локалниот економски развој, во културата, во образованието, во социјална-
та и во здравствената заштита, во јавните услуги.”10  

„ОРД бара целосно почитување на начелото на недискриминација и 
еднаков третман на сите пред законот. ОРД посебно ги подвлекува како 
области вработувањето во јавната администрација и јавните претпријатија, 
како и пристапот до јавно финансирање за развој на деловни активности.“11 

Што се однесува до заедниците кои не се мнозинство во „ОРД им дава 
можност директно, преку парламентарен механизам кој се темели на спе-
цифични барања во однос на потребното мнозинство за донесување 
одлуки, да влијаат врз уредувањето на: културата, употребата на јазикот, 
образованието, личните документи, употребата симболи, лакалното 
финансирање, локалните избори.„12 

За ефективно спроведување на Охридскиот рамковен договор Владата 
донесе одлука за формирање на  Секретаријатот за спроведување на 
Охридскиот рамковен договор чија цел е да го спроведе целосно Охрид-
скиот рамковен договор и да обезбеди административна и стручна подрш-
ка на заменик претседателот на Владата задолжен за спроведување на 
рамковниот договор.

Еден од основните принципи во Охридскиот рамко-
вен договор е „развојот на локалната самоуправа која е 
од суштествено значење за поттикнување на учеството 
на граѓаните во демократскиот живот, и за унапреду-
вање на почитувањето на идентитетот на заедниците“.13  

Според Европската повелба за децентрализација „се 
гарантира правото на граѓаните на локално ниво да 
учествуваат во управувањето со работите, самостојно 
да ги избираат своите претставници во локалната само-
управа и посредно преку своите претставници во 
телата на локалната самопурава да одлучуваат за прио-
ритетите и своите потреби.“14 

Иако тоа директно не е предвидено со ОРД, со Законот за локална само-
управа се утврдува „Комисијата за односи меѓу заедниците која треба да се 
формира во општини во кои најмалку 20% од вкупниот број на жители се при-
падници на одредена заедница.“15  Комисијата функционира како советодав-
но тело на советот на општината и разгледува прашања кои се однесуваат на 
односите меѓу заедниците кои Советот на општината треба да ги разгледа и 
да одлучи во врска со нив.“16  

Според извештајот од истражување на НРЦ „процесот на децентрализа-
ција, односно пренесувањето на надлежностите од централно на локално 
ниво, се сметаше за клучна движечка сила која стоеше зад промовирањето 
на учество на немнозинските заедници.“17  

Во последниот Извештај на Европска Комисија од 2016 година се наведува 
дека: “Децентрализацијата на власта е клучен елемент на ОРД. Недоволно 
финансирање од централниот буџет и нискиот капацитет на собирање на 
локални даноци го компромитираат капацитетот на некои општини да ги 
извршуваат своите обврски. Правната рамка за локална самоуправа треба да 
бидe разгледана.“18 

Со ОРД како советодавно тело на Собранието  беше предвидено да се 
формира Комитет за односи меѓу заедниците кој ќе разгледува прашања 
од односи меѓу заедниците и ќе дава мислења и предлози за нивно реша-
вање. Во случај на спор меѓу пратениците за решавање на прашања кои 
„директно ги засегаат културата, употребата на јазиците, образованието, 

личните документи и употребата на симболите, за кои Собранието донесу-
ва одлуки со мнозинско гласање на пратениците кои присуствуваат, во 
рамките на кои мора да има мнозинство гласови од присутните пратеници 
кои тврдат дека припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население, 
спорот ќе го реши Комитетот за односи меѓу заедниците.„19 

Во извештајот од 2009 година, ЕУ оценува дека „изборот на членовите често 
не е транспарентен и ефикасноста на овие комитети е ограничена поради 
лошиот оперативен капацитет, нејасните надлежности и слабиот статус.“20  

Формирање на Комисиите за односи меѓу заедниците  се предвидува со 
Закон за локална самоуправа со цел за промоција и заштита на учество на 
помалите заедници на локално ниво. Комисиите се соочуваат со проблеми за 
функционирање поради недостаток на правна регулатива и подзаконски 
акти и отсуство на финансиски средства за оперативни трошоци.  Поради тие 
недостатоци комисиите немаат позиционираност во структурата и соодветна 
поддршка за да ги изразат нивните капацитети, ставови и предлози за реша-
вање на меѓуетничките односи на локално ниво. „Иако Законот за локална 
самоуправа ги предвидува КОМЗ како постојани советодавни одбори на 
Советот на општината за прашањата што ги засегаат меѓуетничките односи, 
по изборите во 2009 повеќето Комисии се нефункционалнии и се соочуваат 
со недостаток на капацитети и подршка за успешна реализација на нивниот 
мандат. Овој модел не овозможува формални механизми на хоризонтална и 
вертикална координација со релевантните институции: Секретаријат за 
спроведување на рамковен дого-
вор (ССРД во натамошниот текст), 
Комисија за превенција од дискри-
минација, Народен Правобранител, 
Агенција за заштита на правата на 
заедниците.“21  Извештајот на ЕК од 
2010 година се наведува дека 
„ефективност на комисиите про-
должува да биде ограничена со 
слаб оперативен капацитет, нејасни 
компетенции и слаб статус. Нивната 
улога сè уште во голема мера не е 
позната на јавноста и нивните пре-
пораки често се занемаруваат. Во 
многу општини, комисиите не се 
функционални и нивниот состав не 
ја одразува етничката структура на 
локалното население.“22 

Целта на овој закон е промоција и заштита на правата на заедниците кои 
се помалку од 20% од населението во државата.

„Остварување и напредување на правата на заедниците се однесува на 
вработување, употреба на јазикот, образование (основно, средно и високо), 
културата и други области.“23  „Припадниците на заедниците при вработу-
вање во органи на државна власт  и други јавни институции на сите нивоа 
се применува принципот на соодветна и правична застапеност.“24

Согласно овој закон припадниците на помалите заеднции имаат право на 
образование во сите степени на свој јазик, во согласнот со законот, имаат 
право на информирање на свој јазик и право да основаат асоцијациии и 
фондации како и да ги користат симболите на сопствената култура во 
согласност со закон. Агенцијата за остварување на правата на заеднциите 
(АОПЗ) е основана за промоција и заштита на правата на припадниците на 
помалите заедници.

Охридскиот рамковен договор како една од своите приоритетни точки ја 
воведува недискриминацијата и правичната застапеност. Според него 
„принципот на недискриминација и рамноправен третман на сите лица 
пред законот целосно ќе се почитува, а особено ќе се применува во однос 
на вработувањата во јавната администрација и јавните претпријатија, како 
и кај пристапот до јавното финансирање за равојот на деловните актив-
ности.“ 25

Еден од најважните чекори за спречување на дискриминација беше 
донесување на Законот за спречување од дискриминација и формирање 
на Комисија за заштита од дискриминација да постапува по претпоставки, 
да дава мислења и препораки за конкретни случаи на дискриминација. Од 
друга страна пак Народниот Правобранител постапува во случаи на дис-
криминација во јавниот сектор. Иако  КЗД има широк степен на ингеренции 
таа има многу мал степен на ресурси што е наведено и во Извештајот на ЕК 
од 2013 година: „Комисијата нема доволно човечки и финансиски ресурси 
за да правилно го исполни својот мандат, а нејзината соработка со другите 
релевантни тела потребно е да биде подобрена.“26  Според извештајот на 
Народниот Правобранител од 2016 год. спроведувањето на начелото за 

соодветна и правична застапеност за 2015 година е скоро со невидлив 
напредок. Во извештајот се „препорачува доследност во имплементацијата 
на начелото на соодветна и правична застапеност од страна на сите инсти-
туции на локално и централно ниво, затоа што успешната имплементација 
претставува основ за ефикасна и ефективна интеграција на сите заедници 
во општеството.“27 

Во текот на 2016 година како дел од активностите беше подготвена Плат-
формата за граѓанско известување28 како ново создадено електронско 
решение за онлајн пополнување на прашалници од граѓани за локалните 
потреби и проценка на учеството на помалите заедници на локално ниво 
кои се достапни за користење на сите говорни јазици во земјата.

Платформата е составена од неколку групи прашања: лични информации 
и локација; образование; вработување и работно искуство; ниво на задовол-
ство од функционирањето на општинските тела (градоначалник, општин-
ски совет) и општинска администрација. Нивото и препораките за подобру-
вање беа истакнати во платформата, како и мислењето на граѓаните за 
јавните комунални претпријатија и јавните услуги обезбедени од јавните 
претпријатија основани или управувани од општината (услуги за вода и 
канализација, управување со отпад, вклученост на младите, социјална вклу-
ченост и грижата за луѓето од социјален ризик) и дополнително прашањата 
за проценка на свеста базирани на правата, се дел од платформатa.

Во период од 6 месеци во текот на 2017 година, НРЦ успеа да ја претстави 
платформата за граѓански известувања пред широката јавност и пред при-
падниците на сите етнички заедници, а дури 573 граѓани беа активни 
корисници на платформата до сега, од кои над 400 граѓани се припадници 
на (по) малите заедници. Имајќи ја предвид политичката нестабилност и 
институционалната криза во државата во тој период, не е за потценување 
на бројот на вклучените граѓани кои дадоа огромен придонес во проценка-
та за нивно учество, учество и социјално вклучување на локално ниво, 
истакнувајќи ги нивните потреби и препораки. Токму затоа НРЦ ја користи 
оваа платформа за граѓански известувања како битен инструмент за систе-
матска повратна информација за локалните прилики при пристапот до 
фундаменталните права.

Изненадувачки е податокот што од вкупно 410 вклучени Роми дури 176 
лица малку се запознаени со правата на нивната заедницат,  а, 113 лица ниту 
не, ниту да се запознаени со правата на  заедница, што секако има големо 

Имајќи го во предвид фактот дека граѓаните вклучени во непосредната демокра-
тија на локално ниво, ги бираат своите политичките претставници, оттаму имаат 
очекувања кои произлегуваат директно од вршењето на функцијата градоначалник 
и/или член на Совет на општина. Од добиените податоци на вклучените граѓани од 
општините Куманово, Кочани, Прилеп, Битола, Тетово многу повеќе од половината 
вклучени граѓани не се задоволни или воопшто не се задоволни од работата на 
градоначалникот. Оттаму препорачуваме на политичките претставници го имаат во 
предвид незадоволството на граѓаните и да ги земат во предвид нивните очекувања.

Состојбата не е различна ниту кога станува збор за другите политички 
претставници, во смисла на членови на Совет на општина, повторно ситуа-
цијата е иста, повеќе од половина вклучени граѓани известуваат дека не се 
задоволни од работата на членовите на советот на општините како нивни 
непосредни претставници.

Што се однесува до работата на општинската администрација резултати-
те од вклучени граѓани кои ги изразија своите мислења дека повеќе од 
половината не се задоволни со работата на општинската администрација. 
Од вкупно 573 граѓани кои се корисници на Платформата за граѓанско 
известување само 2 лица одговориле дека многу се задоволни со работата 
на општинската администрација.

5

влијание имајќи го во предвид фактот дека станува збор за најранлива 
категорија на граѓани во нашето општество. За остварување на правата на 
(по)малите заедници, а особено на припадниците на ромската заедница од 
голема важност е дали истите се свесни, информирани на разбирлив јазик 
и начин за пристапот до сите фундаментални права согласно законската 
рамка и воспоставените практики. За каков пристап до фундаментални 
права за граѓаните зборуваме, кога граѓаните не се запознаени со основни-
те права имајќи во предвид дека правната рамка секојдневно се менува па 
дури и на стручните експерти им е тешко да го следат промените.

Па оттаму и една од препораките на овој документ е во насока на зголе-
мување на степенот на информираност на јазик и начин разбирлив за сите, 
вклучувајќи ги и припадниците на (по)малите заедници.
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6 .
ПРЕПОРАКИ

Наодите во ова резиме ги покажуваат недостатоците за подобрување на 
учеството на Роми и (по)малите заедници на локално ниво и даваат јасни 
насоки за натамошна акција за подобрување на учеството на помалите 
заедници на локално ниво. Свесни сме дека не постои "совршен" модел 
или механизам за подобрување на учеството на помалите заедници и пого-
лема социјална кохезија но, сепак им препорачуваме на одговорните 
органи, институции, граѓански организации и сите засегнати страни кога 
станува збор за подобрување на учеството на Ромите и (по)малите заедни-
ци особено да бидат посветени, отчетни и одговорни за следниве прашања:

Ситуацијата дури и се влошува кога граѓаните го оценуваат задоволство-
то од работата на општината како единица на локална самоуправа, тука 
запрепастува фактот дека скоро 2/3 од граѓаните не се задоволни или воо-
пшто не се задоволни од извршување на работните задачи и спроведување 
на надлежностите.    

Најголем број од граѓаните сметаат дека вработувањето би ја подобрило 
интеграцијата во средината во која живеат. Го поздравуваме усвоениот 
Закон за минимална плата, но утврдената минимална плата според подато-
ците на Државниот завод за статистика кажуваат дека индексот на просеч-
ната месечна исплатена нето-плата по вработен, во јуни 2017 година, во 
однос на јуни 2016 година, изнесува 102.8. што е далеку под просекот на  
просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во јуни 2017, која 
изнесува 22 808 денари.  Потребата за редовно прилагодување на мини-
малната плата и социјалната сигурност според потрошувачката на 
домаќинствата што им се дава на корисниците и на нивните семејства со 
пристоен стандард на живеење е неопходна.

Редовно собирање на ажурирани податоци за социо-економската 
и образовната состојба на припадниците на заедниците со цел да 
се подобри учеството на помалите заедници на локално ниво како 
предуслов за развивање на ефикасни мерки за поттикнување на 
ефективна еднаквост;

Зголемување на степенот на информираност на јазик и начин раз-
бирлив за сите, вклучувајќи ги и припадниците на (по)малите 
заедници за пристап до основните услуги и права;

Политичките претставници да го имаат во предвид мислењето и 
потребите на граѓаните, посветено да работат на законита и пра-
вилна имплементација на надлежностите и обврските;

Потребата за редовно прилагодување на минималната плата и 
социјалната сигурност според потрошувачката на домаќинствата 
што им се дава на корисниците и на нивните семејства со присто-
ен стандард на живеење е неопходна;

Ефективно уживање на правото на домување, вработување, обра-
зование, социјална и здравствена заштита за Ромите и припадни-
ците на помалите заедници;

Подобрување на работата на општината во извршување на работ-
ните задачи и спроведување на надлежностите;

поголема отчетност за трошењето на расположливите ресурси, 
почитувајќи ги принципите на недискриминација, рамномерен 
развој и правична и соодветна застапеност на припадниците на 
помалите заедници. 
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