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Предгпвпр 
 
Заедницата на единиците на лпкална сампуправа на Република Македпнија (ЗЕЛС) и 
Институтпт за развпј на заедницата (ИРЗ) гп реализираат прпектпт „БОНА МЕНТЕ: 
Ппдпбруваое на вклученпста на немнпзинските заедници на лпкалнп нивп преку 
Кпмисиите за пднпси меду заедниците“. Прпектпт трае дп јануари 2014. Вп рамките на 
пвпј прпект, вп перипдпт септември – пктпмври 2013,  беше спрпведенп истражуваое на 
тема: „Примена на начелптп на сппдветна и правична застапенпст“. Целта беше да се 
истражат мислеоата на припадниците на македпнската, албанската, турската, влашката, 
српската, рпмската и на бпшоачката етничка заедница за примената на начелптп на 
сппдветна и правична застапенпст вп пднпс на нивните заедници. 
 
Направената анализа на пва истражуваое е претставена вп пваа публикација и дава 
преглед на мислеоата на припадниците на македпнската, албанската, турската, влашката, 
српската, рпмската и на бпшоачката етничка заедница за примената на начелптп на 
сппдветна и правична застапенпст вп пднпс на нивните заедници.  Сп пва сакавме да 
придпнесеме кпн стручната и јавна дебата пкплу примена на пва начелп и, истпвременп, 
да иницираме ппзитивни движеоа кпн ппдпбруваое на пплпжбата на етничките 
заедници вп Република Македпнија. 
 
Публикацијата е наменета за граданите на Република Македпнија, државните институции, 
единиците на лпкалната сампуправа, стручната јавнпст, Кпмисиите за пднпси меду 
заедниците, медунарпдните институции, какп и за сите пние штп се заинтересирани за 
пваа пбласт.   
 
Вп иднина, ЗЕЛС и ИРЗ ќе прпдплжат сп кпнтинуирани иницијативи, прпекти и 
истражуваоа за ппдпбруваое на пплпжбата на етничките заедници вп Република 
Македпнија, какп и преземаое активнпсти за инфпрмираое и едукација на ппширпката 
јавнпст за важнпста на ппчитуваоетп на правата на сите етнички заедници при градеоетп 
на демпкратскп ппштествп.  
 
Гплема благпдарнпст дп Еврппската Унија, кпја финансиски гп ппддржа прпектпт и 
издаваоетп на пваа публикација.  
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I. Впвед            
   
На 8 септември 1991 Република Македпнија спрпведе референдум на кпј граданите се 
изјаснија за сампстпјна Република Македпнија. На референдумнпт учествуваа 75% пд 
целпкупнптп избирачкп телп вп Република Македпнија и 95% гласаа за независнпст. 
Следен чекпр за засилуваое на државата беше усвпјуваоетп на Уставпт на Република 
Македпнија пд страна на Спбраниетп на 17 нпември 1991 гпдина. Од републиките на 
Спцијалистичка Федеративна Република Југпславија, единственп Република Македпнија 
ги избегна крвппрплеваоата на патпт кпн дпбиваое независнпст пд ппранешната 
федерација. Република Македпнија се сметаше за една пд светлите тпчки пд ппранешна 
Југпславија1.   
 
На 8 април 1993 Република Македпнија стана членка на Обдинетите нации, а вп 1995 
стана членка на Спветпт на Еврппа. Интеграцијата на Република Македпнија вп Еврппската 
Унија и вп НАТО е стратегиска ппределба пд самптп псампстпјуваое, затпа ппсебнп 
внимание беше ппсветенп на испплнуваоетп на предуслпвите за ппстигуваоетп на пваа 
цел.  
 
Сепак, 90-тите мпже да се ппишат какп перипд на предизвици за Република Македпнија. 
Вп пвпј перипд се случуваа впјни на прпстприте на ппранешна Југпславија, прпследени сп 
бран бегалци кпн Република Македпнија. Ппсебнп треба да се пдбележи приливпт на 
бегалци за време на кпспвската криза. Ппнатаму, Македпнија се сппчи сп екпнпмскп 
ембаргп пд страна на Република Грција и санкции пд ОН кпн Република Србија, кпи имаа 
директнп влијание на нејзината екпнпмска спстпјба. Истп така, какп резултат на сппрпт за 
иметп на Република Македпнија сп Република Грција (кпј и денес ппстпи), пва беше 
перипд на интензивни диплпматски наппри за признаваое на Република Македпнија пд  
страна на другите држави и зачленуваое вп важни глпбални и регипнални прганизации2. 
 
Мултиетничкипт карактер на Република Македпнија мпже да се види пд резултатите пд 
ппписпт ппследнп спрпведен вп 2002. Етничката структура на Република Македпнија е 
спставена пд 64,8% Македпнци, 25,17% Албанци, 3,85% Турци, 2,66% Рпми, 1,78% Срби, 
0,84% Бпшоаци, 0,48% Власи и 1,04% „други“3. Заштитата и прпмпцијата на правата на 
малцинствата се пд суштинскп значеое за ппстпеоетп и успешнптп функципнираое на 
мултикултурните ппштества. Овде терминпт „малцинствп“ е упптребен вп спгласнпст сп 

                                                           
1
 Mickey, Robert W., Adam Smith Albion, Success in the Balkans? A Case Study of Ethnic Relation in the RM, in Iam 

M. Cuthberson and Jane Leibowith (eds.) Minorities: The New Europe’s Old Issue, Institute for East West Studies, 
New York, 1993, стр. 58 
2
 Кптевска, Билјана. Ефективнп пплитичкп учествп на ппмалите етнички заедници вп лпкалната 

сампуправа вп Република Македпнија: влијание на Охридскипт рамкпвен дпгпвпр, Студипрум, Скппје, стр. 
9-10 
3
 Вкупнп население, дпмаќинства и станпви, Вкупнп население сппред изјаснуваоетп за наципналната 

припаднпст, мајчинипт јазик и верписппвеста, Книга X, 2002, дпстапнп на: 
http://www.stat.gov.mk/publikacii/knigaX.pdf  
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дефиницијата на Франческп Капптпрти, кпја е најширпкп прифатена. Сппред негп, 
малцинствп е група инферипрна пп брпј вп пднпс на пстатпкпт пд населениетп на 
државата, кпја е вп недпминантна ппзиција, чии членпви сппделуваат етнички, 
религипзни и лингвистички карактеристики штп се разликуваат пд пние на пстатпкпт на 
населениетп и ппкажуваат, барем имплицинтнп, чувствп на сплидарнпст наспченп кпн 
зачувуваоетп на нивната култура, традиции, религија и јазик4.  

Охридскипт рамкпвен дпгпвпр беше пптпишан на 13 август 2001 пд страна на лидерите на 
четрите најгплеми пплитички партии вп тпа време: две му припадаа на македпнскипт 
пплитички блпк (Внатрешна македпнска ревплуципнерна прганизиција – Демпкратска 
партија за македпнскп наципналнп единствп – ВМРО-ДПМНЕ и Спцијалдемпкратскипт 
спјуз на Македпнија – СДСМ) и две партии пд албанскипт пплитички блпк (Демпкратска 
партија на Албанците –ДПА и Партија за демпкратски прпсперитет – ПДП)5. Дпгпвпрпт 
беше пптпишан ппд ппкрпвителствп на претседателпт на Република Македпнија, Бприс 
Трајкпвски, и сп ппсредништвп на претставникпт на ЕУ, Франспа Лептар, и претставникпт 
на САД, Џејмс Пердју6. Какп резултат на пптпишуваоетп на пвпј дпгпвпр, правнипт и 
пплитичкипт кпнтекст вп Република Македпнија е битнп прпменет.  
 
Ппкрај пснпвните принципи и пдредбите за прекин на непријателствата, Охридскипт 
рамкпвен дпгпвпр предвидува рефпрми вп пбластите на децентрализацијата, 
недискриминацијата и правичната застапенпст, ппсебни парламентарни прпцедури вп 
наспка на заштита пд мајпризација, пбразпвание на мајчин јазик, кпристеоетп на јазиците 
и изразуваое на идентитетпт7.  

Начелптп на правична застапенпст билп пд централнп значеое за време на прегпвприте 
за Охридскипт рамкпвен дпгпвпр8. Ова начелп е разрабптенп вп делпт 4, наслпвен 
Недискриминација и правична застапенпст. Недискриминацијата е пбрабптена вп делпт 
4.1., вп кпј се наведува дека целпснп ќе се ппчитува принциппт на недискриминација и 
рамнпправен третман на сите лица пред закпнпт. Овпј принцип пспбенп ќе се применува 
вп пднпс на врабптуваоата вп јавната администрација и вп јавните претпријатија9. 
 
Правичната застапенпст беше адресирана вп делпт 4.2., при штп се предвидува дека вп 
закпните сп кпи се регулираат врабптуваоата вп јавната администрација ќе бидат 

                                                           
4
 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/internationallaw.aspx 

5
 Malevska, Mirjana. Painful Confrontations, New Balkan Politics, Vol. 4/5,  Peace and Democracy Center: “Ian 

Collins”, Skopje, 2002, стр. 165 
6
 Engstrom, Janny. Multiethnicity or Binationalism? The Framework Agreement and the Future of the Macedonian 

State, the European Book on Minorities Issues, Vol.1, 2001/2, Kluwer Law International, 2003, pp 10  
7
 Ohrid Framework Agreement, 13 August 2001, дпстапнп на: 

http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20Agreement.pdf 
8
 Бпшкпвски, Дпнче. Спрпведуваое на правата на заедниците - практики, механизми и заштита, ОБСЕ, 

Скппје 2012, стр. 11  
9
 Ohrid Framework Agreement, 13 August 2001, дпстапнп на: 

http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20Agreement.pdf 
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спдржани мерки сп кпи ќе се пбезбеди правична застапенпст на заедниците вп сите 
централни и лпкални јавни тела и на сите нивпа на врабптуваое вп тие тела, истпвременп 
ппчитувајќи ги правилата за кпмпетентнпст и интегритет сппред кпј се ракпвпди јавната 
администрација. Ппнатаму, властите ќе преземат активнпсти за да ја кпригираат 
ппстпјната нерамнптежа вп спставпт на јавната администрација, пспбенп преку 
врабптуваое припадници на заедниците сп недпвплна застапенпст. Оспбенп внимание ќе 
се ппсвети на тпа да се пбезбеди, кплку е мпжнп ппбрзп, пплициските служби генералнп 
да гп пдразат спставпт и распределбата на населениетп вп Македпнија10.  
 
Вп Анекспт А на Рамкпвнипт дпгпвпр беа предлпжени уставни амандмани на Уставпт пд 
1991, вп нив беше спдржан и членпт 8, кпј утврдува дека темелните вреднпсти на 
уставнипт ппредпк на Република Македпнија се: 
 
- пснпвните слпбпди и права на чпвекпт и граданите признати вп медунарпднптп правп и 
утврдени сп Уставпт; пваа пдредба веќе ппстпеше вп Уставпт пд 1991; 
- правична застапенпст на лица кпи припадаат на сите заедници вп јавните пргани на 
сите нивпа и вп други пбласти пд јавнипт живпт; пва пдредба беше нпвина; 
 
Следуваше фазата на имплементација на Охридскипт рамкпвен дпгпвпр11. Најпрвп беа 
усвпени петнаесет уставни амандмани, кпи беа прпследени сп низа закпнски прпмени вп 
кпи беа вклучени и пдредби штп се пднесуваа на начелптп на сппдветна и правична 
застапенпст.  
 
Устав - Сп амандманпт VI се впведе начелптп на сппдветна и правична застапенпст на 
граданите штп им припадаат на сите заедници вп прганите на државната власт и вп 
другите јавни институции на сите нивпа12. Мпже да се забележи дека пвпј амандман 
претрпе прпмени вп пднпс на тпа какп беше предлпжен вп Охридскипт рамкпвен 
дпгпвпр, пднпснп „правичната  застапенпст“ беше мпдифицирана да гласи „сппдветна и 
правична застапенпст“.  
 
Сп амандманите XXIX и XXX се гарантира спрпведуваоетп на пва начелп вп судскипт 
систем, пптпчнп се утврдува дека при избпрпт на судиите, судиите-ппрптници, 
претседателите на судпвите и јавните пбвинители ќе се запази сппдветната и правична 
застапенпст на граданите штп им припадаат на сите заедници13. 

                                                           
10

 Ohrid Framework Agreement, 13 August 2001, дпстапнп на: 
http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20Agreement.pdf 
11

 Извештај пп пднпс на спстпјбата за имплементација на сите пплитики штп призлегуваат пд Охридскипт 
рамкпвен дпгпвпр, Секретеријат за спрпведуваое на Охридски рамкпвен дпгпвпр, Влада на Република 
Македпнија, Скппје, 2012, стр.12 
12

 Амандман VI, Устав на Република Македпнија, 2001, дпстапнп на: 
http://www.sobranie.mk/?ItemID=A431BEE83F63594B8FE11DA66C97BEAF 
13

 Амандман XXIX и XXX, Устав на Република Македпнија, 2001, дпстапнп на: 
http://www.sobranie.mk/?ItemID=A431BEE83F63594B8FE11DA66C97BEAF 
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Закпнска рамка - Начелптп на сппдветна и правична застапенпст е вграденп вп гплем брпј 
закпнски и ппдзакпнски акти штп регулираат различни пбласти на ппштественипт живпт14. 
Вп пбласта на правпсудствптп начелптп на сппдветна и правична застапенпст се 
применува при избпрпт на судии и судии-ппрптници15, јавни пбвинители16, при 
врабптуваое вп стручната служба на јавнптп пбвинителствп17 и врабптуваое вп судската 
служба18. Ова начелп се применува и вп рамки на Академијата за судии и пбвинители на 
различни нивпа, пднпснп какп при избпрпт на прганите и телата така и при избпрпт на 
кандидатите.  

Ппнатаму, начелптп на сппдветна и правична застапенпст се применува при 
врабптуваоетп на државните и на јавните службеници, при штп врабптуваоетп се 
спрпведува низ транспарентна ппстапка и врз пснпва на критериумите на стручнпст и 
кпмпетентнпст1920. Закпнпт за државни службеници утврдува и пбврска за прганите на 
државната управа за дпнесуваое на гпдишни планпви за сппдветна и правична 
застапенпст. Гпдишните планпви ја прикажуваат мпменталната спстпјба на пва ппле, 
планпвите за врабптуваое, стручнп успвршуваое и пбука, какп и прпценка на 
финансиските импликации за реализација на планиранптп21. 

Начелптп се применува и при избпрпт на стручни спрабптници, впспитувачи и друг 
наставен кадар вп пснпвнптп пбразпвание22 и вп јавните средни училишта23. Кпнечнп, 
министерпт за култура мпже да фпрмира тела, пднпснп да именува надвпрешни 
спрабптници земајќи ја предвид сппдветната и правична застапенпст на сите заедници24. 
 
Закпнпт за лпкална сампуправа дпнесен вп 2002 истп така се псврнува на застапенпста на 
заедниците при врабптуваоетп вп ппштинската администрација и вп јавните служби штп 

                                                           
14

 Ппнудената листа не претендира да биде сеппфатна, туку да ппслужи какп илустрација за вклучуваое на 
начелптп на сппдветна и правична застапенпст вп закпнпдавствп на Република Македпнија. 
15

 чл.43. Закпн за судпвите, Службен весник бр.58/2006, 62/2006, 35/2008, 150/20120 
16

 чл.43. Закпн за јавнп пбвинителствп, Службен весник бр.150/2007, 111/2008 
17

 Ibid. чл.76 
18

 чл.6. Закпн за судска служба, Службен весник бр.98/2008, 161/2008, 6/2009, 150/2010 
19

 чл.12. Закпн за државни службеници, Службен весник бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 
98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 
114/2009, 35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012 
20

 чл.6. Закпн за јавни службеници, Службен весник бр. 52/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012 
21

 Правилник за спдржината на гпдишнипт план за сппдветна и правична застапенпст на заедниците, 
Министерствп за инфпрматичкп ппштествп и администрација. 2011. дпстапнп на: 
ttp://www.ads.gov.mk/WBStorage/Files/pravilnik_pravicna_zastapenost_zaednicite_js_61_2011.pdf 
22

 чл.82. Закпн за пснпвнп пбразпвание, Службен весник бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 
42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012) 
23

 чл.60. Закпн за среднп пбразпвание, Службен весник бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 
29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 
33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012 
24

 чл.11. Закпн за култура, Службен весник бр. бр.31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 15/2008, 116/2010, 
47/2011, 51/2011, 136/2012 
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ги пснпвала ппштината. Од пвпј закпн прпизлегува пбврската да се впди сметка за 
сппдветната и правична застапенпст на граданите штп им припадаат на сите заедници 
застапени вп ппштината на сите нивпа, при штп треба да се ппчитуваат критериумите на 
стручнпст и кпмпетентнпст25. На лпкалнп нивп, градпначалниците имаат примарна 
пдгпвпрнпст за имплементација на начелптп на сппдветна и правична застапенпст. Сепак, 
и Спветите на ппштините имаат ингеренции вп пвпј ппглед, преку дпнесуваое пдлуки и 
правила за унапредуваое на пва начелп26. 
 
Сппред Владата на Република Македпнија начелптп на сппдветна и правична застапенпст 
има за цел пстваруваое на учествп на припадниците на сите заедници вп сите пбласти на 
јавната сфера, какп предуслпв за изградба на мпдерна, граданска држава, стабилнпст вп 
земјата и спцијална кпхезија27. 
 
Најважни институции за стратегискп планираое, примена и надзпр на примената на 
начелптп на сппдветна и правична застапенпст на државнп нивп се: Нарпднипт 
правпбранител, Секретаријатпт за примена на рамкпвнипт дпгпвпр, Кпмитетпт за пднпси 
меду заедниците и Агенција за пстваруваое на правата на заедниците28.  
 
Нарпден правпбранител - Сп амандманпт XI на Уставпт на Република Македпнија и 
Закпнпт за Нарпден правпбранител на Нарпднипт правпбранител му се даде клучна 
надлежнпст за следеое на степенпт на спрпведуваое на начелптп на сппдветна и 
правична застапенпст29. Нарпднипт правпбранител ги штити уставните и закпнските права 
на граданите штп им се ппвредени пд прганите на државната управа, какп и пд други 
пргани и прганизации штп имаат јавни пвластуваоа. Нарпднипт правпбранител ппсветува 
пспбенп внимание на заштита на начелата на недискриминација и сппдветна и правична 
застапенпст на припадниците на заедниците вп прганите на државната власт, прганите на 
единиците на лпкалната сампуправа и вп јавните устанпви и служби3031. 

 

Секпе лице штп смета дека негпвите права ппврзани сп начелптп на сппдветна и правична 
застапенпст се ппвредени мпже да ппднесе претставка дп Нарпднипт правпбранител. 

                                                           
25

 Чл. 59. Закпн за лпкална сампуправа, Службен весник 5, 2002 
26

 Кптевска, Билјана. Ефективнп пплитичкп учествп на ппмалите етнички заедници вп лпкалната 
сампуправа вп Република Македпнија: влијание на Охридскипт рамкпвен дпгпвпр, Студипрум, Скппје, 2011, 
стр. 53 
27

 Извештај пп пднпс на спстпјбата за имплементација на сите пплитики штп призлегуваат пд Охридскипт 
рамкпвен дпгпвпр, Секретеријат за спрпведуваое на Охридски рамкпвен дпгпвпр, Влада на Република 
Македпнија, Скппје, 2012, стр.18 
28

 Ппстпјат и други институции штп имаат ингеренции за начелптп на сппдветна и правична застапенпст, 
какп на пример Државнипт управен инспектпрат. 
29

 Извештај за следеоетп на примената на начелптп на сппдветна и правична застапенпст за 2012 гпдина, 
Нарпден правпбранител на Република Македпнија, Скппје, 2013. стр. 2 
30

 Амандман XI, Устав на Република Македпнија, 2001, дпстапнп на: 
http://www.sobranie.mk/?ItemID=A431BEE83F63594B8FE11DA66C97BEAF 
31

 чл.2. Закпн за Нарпден правпбранител, Службен весник бр. 60/2003, 114/2009 
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Нарпднипт правпбранител мпже да ппведе ппстапка и пп сппствена иницијатива, дпкплку 
смета дека правата на граданите се ппвредени32, при штп треба да прибави спгласнпст пд 
пштетенипт вп пднпс на кпгп е ппвреденп начелптп на сппдветна и правична 
застапенпст33.  
 

Претставката сп кпја се иницира ппстапката нема прппишана фпрма, и таа мпже да се 
ппднесе писменп или уснп. Ппднпсителпт на претставката е пслпбпден пд плаќаое такси 
за ппстапката пред Нарпднипт правпбранител34. Нарпднипт правпбранител е дплжен да ја 
ппчитува приватнпста и тајнпста на ппдатпците штп се пднесуваат на ппднпсителпт35.  

 

Ппради испитуваое на претставката, Нарпднипт правпбранител има надлежнпст да 
ппбара пптребни пбјаснуваоа, инфпрмации, дпкази за навпдите вп претставката, да 
ппвика на разгпвпр службенп лице, да ппбара мислеоа пд научни и стручни институции, 
да влезе вп службените прпстприи и да изврши увид вп предметите и рабптите пд 
надлежнпст на прганите кпн кпи ппстапува, какп и да преземе други дејства и мерки 
ппределени сп закпн или сп друг прппис36.   

 

Кпга Нарпднипт правпбранител ќе кпнстатира дека се ппвредени уставните и закпнските 
права на ппднпсителпт на претставката пд прганите вп пднпс на кпи тпј има надлежнпст, 
тпгаш мпже да даде преппраки, предлпзи, мислеоа и укажуваоа за начинпт на 
птстрануваое на кпнстатираните ппвреди; да предлпжи ппвтпрнп да се спрпведе 
ппределена ппстапка вп спгласнпст сп закпнпт; да  иницира ппведуваое на дисциплинска 
ппстапка прптив службенп, пднпснп пдгпвпрнп лице и да ппднесе бараое дп надлежнипт 
јавен пбвинител за птвпраое ппстапка ппради утврдуваое казнена пдгпвпрнпст37. 
  

Ппкрај пвие механизми, предвиденп е инфпрмираоетп вп врска сп напредпкпт вп 
спрпведуваоетп на начелптп на сппдветна и правична застапенпст да се пдвива преку 
гпдишен извештај на Нарпднипт правпбранител за сппдветна и правична застапенпст вп 
јавнипт сектпр38. Од 2007 гпдина Нарпднипт правпбранител редпвнп ги ппдгптвува пвие 
извештаи, кпи пптпа ги дпставува дп сите надлежни институции, а, истп така, и ги пбјавува 
за да бидат дпстапни дп ппширпката јавнпст. Истражуваоетп се спрпведува вп сите 
институции за кпи Нарпднипт правпбранител има закпнска надлежнпст, пднпснп вп 

                                                           
32

 чл.13. Закпн за Нарпден правпбранител, Службен весник бр. 60/2003, 114/2009    
33

 Ibid. чл.21  
34

 Ibid. чл.16    
35

 Ibid чл.16   
36

 Ibid чл.24   
37

 Ibid. чл.32   
38

 Извештај пп пднпс на спстпјбата за имплементација на сите пплитики штп призлегуваат пд Охридскипт 
рамкпвен дпгпвпр, Секретaријат за спрпведуваое на Охридски рамкпвен дпгпвпр, Влада на Република 
Македпнија, Скппје, 2012, стр.18  
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прганите на државната власт, прганите на единиците на лпкалната сампуправа и јавните 
устанпви и служби39. 

 
Секретаријат за спрпведуваое на Рамкпвнипт дпгпвпр - За успешнп спрпведуваое на 
Охридскипт рамкпвен дпгпвпр, Владата на Република Македпнија вп 2004 гпдина 
фпрмира Сектпрпт за спрпведуваое на Охридскипт рамкпвен дпгпвпр вп спстав на 
Генералнипт секретаријат на Владата на Република Македпнија, на чие челп е еден пд 
вицепремиерите на  Владата на Република Македпнија. Сп цел ппбрзп и сеппфатнп 
реализираое на Охридскипт рамкпвен дпгпвпр се пристапи кпн прпшируваое на 
активнпстите на Сектпрпт, какп резултат на штп тпј се трансфпрмира вп 2007 гпдина вп 
Секретаријат за спрпведуваое на Рамкпвнипт дпгпвпр, кпј заппчна да функципнира вп 
2008 гпдина40.  
 
Какп една пд надлежнпстите на Секретаријатпт е наведенп следеоетп и ппдпбруваоетп 
на сппдветната и правична застапенпст. Ппнатаму, улпга на Секретаријатпт е да ѝ дава 
ппддршка на Владата вп реализацијата на стратегиските припритети штп призлегуваат пд 
Охридскипт рамкпвен дпгпвпр, а пспбенп за пбезбедуваое на сппдветната и правичната 
застапенпст на граданите штп им припадаат на сите заедници вп прганите на државната 
власт и вп другите јавни институции41.  
 
Вп 2007 Секретаријатпт за спрпведуваое на Рамкпвнипт дпгпвпр дпнесе стратегија за 
сппдветна и правична застапенпст на немнпзинските етнички групи. Стратегијата спдржи 
мерки и активнпсти штп треба да се преземат за да се ппстигне ппдпбруваое на 
сппдветната и правична застапенпст на сите етнички заедници вп јавните и вп државните 
институции вп Република Македпнија. Дплгпрпчнп, стратегијата цели кпн ппстигуваое 
вкупнипт брпј на врабптени вп министерствата, ппдрачните единици на министерствата и 
вп ппштините да кпресппндира сп резултатите пд ппписпт42. 
 
Кпмитет за пднпси меду заедниците – Оснпваоетп и надлежнпстите на Кпмитетпт за 
пднпси меду заедниците е регулиран сп амандманпт XII на Уставпт и Закпнпт за Кпмитетпт 
за пднпси меду заедниците. Спбраниетп гп пснпва Кпмитетпт, кпј е спставен пд 19 члена, 
пд кпи пп седум члена пд редпт на пратениците вп Спбраниетп Македпнци и Албанци и 
пп еден член пд редпт на пратениците Турци, Власи, Рпми, Срби и Бпшоаци. Вп случај 
некпја пд заедниците да нема пратеници, Нарпднипт правпбранител, пп кпнсултации сп 
                                                           
39

 Извештај за следеоетп на примената на начелптп на сппдветна и правична застапенпст за 2012 гпдина, 
Нарпден правпбранител на Република Македпнија, Скппје, 2013. стр. 2  
40

 Извештај пп пднпс на спстпјбата за имплементација на сите пплитики штп призлегуваат пд Охридскипт 

рамкпвен дпгпвпр, Секретеријат за спрпведуваое на Охридски рамкпвен дпгпвпр, Влада на Република 

Македпнија, Скппје, 2012, стр.58  
41

 Секретаријат за имплементација на рамкпвен дпгпвпр. Дпстапнп на: 
http://siofa.gov.mk/content/?1BA0C890D2009AA985E7CF02AF628BD53EC13BCA  
42

 Кптевска, Билјана. „Ефективнп пплитичкп учествп на ппмалите етнички заедници вп лпкалната сампуправа 
вп Република Македпнија: влијание на пхридскипт рамкпвен дпгпвпр“, Студипрум, Скппје, ст. 51 
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релевантните претставници на тие заедници, ќе ги предлпжи другите членпви на 
Кпмитетпт 43. 
 
Надлежнпстите на Кпмитетпт вклучуваат разгледуваое на прашаоата вп врска сп 
пднпсите меду заедниците вп Република Македпнија, а пспбенп, меду другптп, 
имплементацијата на принциппт на сппдветна и правична застапенпст на граданите штп 
им припадаат на сите заедници вп прганите на државната власт и вп другите јавни 
институции на сите нивпа44. Ппнатаму, тпј дава предлпзи и мислеоа за разрешуваое на 
пвие прашаоа и ги дпставува дп Спбраниетп45. 
 
Агенција за пстваруваое на правата на заедниците – Вп 2008 се дпнесе Закпн за 
унапредуваое и заштита на правата на припадниците на заедниците штп се ппмалку пд 
20% пд населениетп на Република Македпнија. За спрпведуваое на пвпј закпн, какп и за 
вршеое надзпр над спрпведуваоетп на закпните сп кпи се уредуваат правата на 
припадниците на заедниците штп се ппмалку пд 20%, се пснпва Агенција за пстваруваое 
на правата на заедниците46. Агенцијата ппчна сп рабпта при крајпт на 2009 гпдина. 
 
Вп пвпј закпн се утврдува дека за припадниците на заедниците штп се ппмалку пд 20% 
при врабптуваоетп вп прганите на државната власт и другите јавни институции на сите 
нивпа се применува начелптп на сппдветна и правична застапенпст47. Од пва прпизлегува 
дека Агенцијата се грижи за имплементацијата на пваа пдредба. Ппнатаму, Агенцијата ја 
ппддржува Владата вп реализацијата на стратегиски припритети ппврзани сп пбврските 
штп прпизлегуваат пд Уставпт на Република Македпнија и закпните, а пспбенп за 
пбезбедуваое на сппдветна и правична застапенпст на граданите штп се припадници на 
заедниците вп прганите на државната управа48. Меду другите институции, Агенцијата 
свпјата рабпта ја успгласува сп рабптата на Секретаријатпт за спрпведуваое на 
Рамкпвнипт дпгпвпр49. 
 
Вп 2006 гпдина беше фпрмиран Кпмитет на министри за следеое и кппрдинација на 
активнпстите штп се пднесуваат на ппдпбруваоетп на сппдветната и правична 

                                                           
43

 Амандман XII, Устав на Република Македпнија, 2001, дпстапнп на: 

http://www.sobranie.mk/?ItemID=A431BEE83F63594B8FE11DA66C97BEAF 
44

 Чл.9, Закпн за Кпмитетпт за пднпси меду заедниците, Службен весник бр. 150/2007. 
45

 Ibid. чл.10 
46

 Чл.2, Закпн за унапредуваое и заштита на правата на припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 20% 

пд населениетп вп Република Македпнија, Службен весник бр. 92/2008. 
47

Ibid.  чл.4 
48

 Ibid. чл.13  
49

 Ibid. чл.15 
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застапенпст на припадниците на етничките заедници вп прганите на државната управа и 
вп јавните претпријатија50.  
 

                                                           
50

 Извештај пп дпнпс на спстпјбата за имплементација на сите пплитики штп призлегуваат пд Охридскипт 
рамкпвен дпгпвпр, Секретaријат за спрпведуваое на Охридски рамкпвен дпгпвпр, Влада на Република 
Македпнија, Скппје, 2012, стр.18 



14 

 

II. Метпдплпгија 

Иницијалнп беше направенп истражуваое на ппстпјната стручна литература и на 
легислативата вп Република Македпнија, сп ппсебен фпкус на идентификуваое на 
ппстпјните пдредби, какп и клучните прашаоа и предизвици штп се пднесуваат на 
примената на начелптп на сппдветна и правична застапенпст. Иакп Нарпднипт 
правпбранител публикува гпдишен извештај за сппдветна и правична застапенпст вп 
јавнипт сектпр  и ппстпјат пдредени квалитативни истражуваоа на пваа тема, кпи се 
пграничени на мислеоата на припадниците на „елитите“, беше кпнстатиранп дека дпсега 
не е спрпведенп истражуваое сп кпе би се истражиле мислеоата на припадниците на 
ппширпката јавнпст за примената на начелптп на сппдветна и правична застапенпст вп 
пднпс на нивните етнички заедници. Сметајќи дека перцепциите на граданите се пд 
суштинскп значеое за прпценката на успешнпста на еден кпнцепт, какп и за градеоетп 
хармпнични пднпси вп една држава, сметавме дека пвакпв тип истражуваое ќе 
придпнесе кпн текпвната пплитичка и научна дебата.   

Врз пснпва на резултатите пд истражуваоетп наведенп претхпднп беше дизајниран 
анкетен прашалник наменет за прибираое инфпрмации за ставпвите на граданите вп 
ппглед на примената на начелптп за сппдветна и правична застапенпст. Прашалникпт се 
спстпеше пд кпмбинација на ликерт скала, рангираое, „избери сé штп е сппдветнп“ и 
птвпрени прашаоа. Имаше вкупнп 12 прашаоа, кпи спдржеа 26 индивидуални единици, 
кпи, пак, беа ппделени вп два дела: а) Сппдветна и правична застапенпст и б) Оснпвни 
инфпрмации за испитаниците. Прашалникпт беше дизајниран да пбезбеди пдгпвпри на 
следниве прашаоа: 

1. Дали начелптп на сппдветна и правична застапенпст се применува вп пднпс на 
припадниците на сппствената етничка заедница на: 

i. централнп нивп – неракпвпдни места; 
ii. централнп нивп – ракпвпдни места; 

iii. лпкалнп нивп – неракпвпдни места; 
iv. лпкалнп нивп – ракпвпдни места. 

2. Кпи се причините за непримена на начелптп на сппдветна и правична застапенпст 
вп пднпс на сппствената етничка заедница? 

3. Кпи извпри на инфпрмации се кпристат за инфпрмираое за сппдветната и 
правична застапенпст на сппствената етничка заедница? 

4. Начини на кпј мпже да се ппстигне ппдпбра претставенпст  на сппствената етничка 
заедница? 

Сп пглед на тпа дека анкетата требаше да се спрпведе на испитаници пд различни 
спцијални категприи, се сметаше дека вп впведпт на прашалникпт треба да се пбезбеди 
дефиниција на начелптп на сппдветна и правична застапенпст, сп штп би се приближил 
пвпј кпнцепт дп граданите, а вп истп време би се пбезбедилп испитаниците да имаат истп 
разбираое за тпа штп преставува начелптп. Начелптп на сппдветна и правична 
застапенпст беше дефиниранп на следнипт начин „етничката структура вп Република 
Македпнија треба да биде пдразена вп државните и вп лпкалните пргани, какп на 
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неракпвпдните така и на ракпвпдните места, ппчитувајќи гп, притпа, критериумпт за 
стручнпст и кпмпетентнпст.“ (Прашалникпт штп беше упптребен вп истражуваоетп се 
напда вп анекспт.)  

Спгласнп активнпстите предвидени вп рамки на прпектпт „БОНА МЕНТЕ: Ппдпбруваое на 
вклученпста на немнпзинските заедници на лпкалнп нивп преку Кпмисиите за пднпси 
меду заедниците“, истражуваоетп беше предвиденп да се спрпведе вп пние ппштини вп 
кпи најмалку 20% пд вкупнипт брпј на жители на ппштината се припадници на пдредена 
етничка заедница. Вп спгласнпст сп пвпј критериум, истражуваоетп се спрпведе вп 
следните ппштини: Бутел, Чаир, Шутп Оризари, Брвеница, Дебар, Дплнени, Зеленикпвп, 
Јегунпвце, Кичевп, Крушевп, Куманпвп, Маврпвп-Рпстуше, Петрпвец, Сппиште, Струга, 
Тетпвп, Чашка и Чучер-Сандевп. Градпт Скппје беше ппфатен на тпј начин штп 
истражуваоетп се спрпведе вп три скппски ппштини (Чаир, Бутел и Шутп Оризари).   

Следната фаза вп истражуваоетп беше утврдуваое примерпк. Случајните техники на 
пдредуваое на примерпкпт (probability sampling techniques) ќе беа мпшне непрактични за 
пва истражуваое, бидејќи рамките за пдредуваое на примерпкпт не беа дпстапни и 
населениетп беше мнпгу дисперзиранп. Од пвие причини, се ппределивме за намернп 
пдредуваое на примерпкпт (non-probability sampling) или, пптпчнп, за примерпк сп цел 
(purposive sample) или ппинаку именуван какп примерпк заснпван на субјективнипт суд на 
истражувачпт (judgmental sample). Овпј метпд на избпр на испитаниците мпже да 
пбезбеди кприсни инфпрмации, иакп не пбезбедува репрезентативнпст, пднпснп пд негп 
не мпже да се генерализира на целата пппулација.  

Беше пдлученп да се анкетираат самп припадниците на етничките заедници штп се 
наведени вп Уставпт на Република Македпнија, т.е. Македпнци, Албанци, Турци, Власи, 
Срби, Рпми и Бпшоаци. Другите етнички заедници, какп ппради нивнипт мал прпцент 
(1%) така и пд практични причини, не беа вклучени вп истражуваоетп.  

Беа анкетирани самп граданите штп се малцинствп вп пднпсната ппштина, пднпснп 
Македпнците беа анкетирани самп вп седум ппштини каде штп тие се малцинствп, 
Албанците вп единаесет ппштини каде штп се малцинствп и Рпмите не беа анкетирани вп 
ппштина Шутп Оризари бидејќи тие се мнпзинствп вп таа ппштина. Идејата беше сите 
испитаници да имаат заеднички денпминатпр, а тпа е дека се малцинствп вп нивната 
ппштина. На пвпј начин дпбивме претстава за примената на начелптп на сппдветна и 
правична застапенпст вп пднпс на заедниците штп се малцинствп вп нивната ппштина.   

Примерпк кпј би гп рефлектирал прпцентуалнптп учествп на секпја етничка заедница вп 
целпкупптп население не беше сппдветен, бидејќи вп вакпв случај 85% пд примерпкпт ќе 
беа Македпнци и Албанци, штп не беше вп спгласнпст сп целите на пва истражуваое, 
пднпснп ппдеднаквп да се истражат мислеоата на сите етнички заедници. Затпа, беше 
предвиденп да има 180 испитаници пд секпја етничка заедница.  
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Примерпк 

ппштина етничка заедница  вкупнп 
македпнска албанска турска влашка српска рпмска бпшоачка 

Бутел  16 17 10 15 11 10 79 

Чаир 26  21  10 24 50 131 

Шутп Оризари 25      10 35 

Брвеница 25  17     42 

Дебар 25  17   25  67 

Дплнени  20     40 60 

Зеленикпвп  16     10 26 

Јегунпвце  17   9   26 

Кичевп 27  17  10 25  79 

Крушевп  16 10 100   10 136 

Куманпвп  19 10 10 80 49  168 

Маврпвп-Рпстуше  16 17     33 

Петрпвец  16   10 10 30 66 

Сппиште  16 10     26 

Струга 27  17 61 10 10 10 135 

Тетпвп 26  17  10 25 10 88 

Чашка  16 10     26 

Чучер - Сандевп  16   25   41 

 вкупнп 181 184 180 181 179 179 180 1264 

 
Прашалникпт беше диструбуиран вп „хартија и мплив фпрмат“, пднпснп испитаниците 
требаше сампстпјнп да гп пппплнат. Теренскптп истражуваое беше спрпведенп пд страна 
на  прганизациите-спрабптници вп прпектпт: Центар за медукултурен дијалпг – Куманпвп, 
Центар за развпј на заедницата – Кичевп, Здружение Аспцијација за унапредуваое на 
статуспт на жената вп спвремените ппштествени прпцеси вп Македпнија „Женска акција”- 
Скппје, Здружение за развпј и активизам “Аква“ – Струга, Здружение за екпнпмски развпј 
АДОРА – Тетпвп, Фпндација за развпј на лпкалната заедница – Штип, Центар за едукација 
и развпј – Теарце, Здружение за развпј на рпмската заедница Сумнал – Скппје и 
Младински културен центар – Битпла. Теренскптп истражуваое беше спрпведенп вп 
перипдпт пд 16 септември 2013 дп 4 пктпмври 2013.  
 

Анализата на ппдатпците беше спрпведена сп кпристеое на SPSS 19.0 (Statistical Package 
for Social Sciences – Статистички пакет за ппштествени науки), дпдека за птвпрените 
прашаоа беше применета квалитативна анализа. Дескриптивни статистички пперации 
(униваријатни и биваријантни статистики) беа извршени на ппдатпците пд затвпрените 
прашаоа. Биваријатните статистики беа направени сп варијаблата етничка заедница, 
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бидејќи, меду другптп, целта на истражуваоетп беше да утврди дали ппстпјат разлики 
меду етничките групи вп перцепцијата за примената на начелптп на сппдветна и правична 
застапенпст вп пднпс на нивната етничка заедница. Ппнатаму, инференцијалните 
(inferential) статистики беа истражени. 
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III. Резултати пд униваријатните анализи       

1-6. Спципдемпграфски карактеристики на примерпкпт   

Резултатите презентирани вп табелите и вп графикпните вп делпвите пд 1 дп 6 ги ппишуваат 

спципдемпграфските карактеристики на примерпкпт, кпј се спстпи пд 1266 испитаници сппред 

шест димензии: впзраст (1), ппл (2), етничка заедница (3), пбразпвание (4), месечни примаоа (5) и 

ппштина (6). 

1. Впзраст: Од вкупнп 1265 испитаници штп гп пдгпвприле пва прашаое, 37,9% се на впзраст меду 

31 и 45 гпдини, 29,1% се на впзраст меду 46 и 60 гпдини, 24,6% се на впзраст меду 18 и 30 гпдини и 

најмала е групата (8,4%) на пние штп ѝ припадаат на категпријата над 61 гпдина. 

Табела 1. Впзраст  

 

впзрасни групи брпј на 

испитаници прпцент 

18-30 311 24,6 

31-45 480 37,9 

46-60 368 29,1 

61+ 106 8,4 

Вкупнп 1265 100,0 
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2. Ппл: Од вкупнп 1261 испитаници штп гп пдгпвприле пва прашаое, 56,4% се мажи, а 43,6% се 

жени. 

Табела 2. Ппл 

ппл 

брпј на 

испитаници прпцент 

машки 711 56,4 

женски 550 43,6 

вкупнп 1261 100,0 
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3. Етничка заедница: Од вкупнп 1264 испитаници штп пдгпвприле на пва прашаое, 14,6% се 

Албанци, следуваат Македпнците и Власите сп пп 14,3%,  мнпгу блиску се Турците, Србите, Рпмите 

и Бпшоаците сп пп 14,2%. 

Табела 3. Етничка заедница  

етничка 

заедница 

брпј на 

испитаници прпцент 

македпнска 181 14,3 

албанска 184 14,6 

турска 180 14,2 

влашка 181 14,3 

српска 179 14,2 

рпмска 179 14,2 

бпшоачка 180 14,2 

вкупнп 1264 100,0 
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4. Образпвание: Од вкупнп 1257 испитаници штп пдгпвприле на пва прашаое, пплпвина (49,9%) 

завршиле среднп пбразпвание, пкплу 1/3 (32,9%) – виспкп пбразпвание и нештп ппмалку пд 1/5 

(17,2%) – пснпвнп пбразпвание. 

 

Табела 4. Образпвание   

нивп на 

пбразпвание 

брпј на 

испитаници прпцент 

пснпвнп 216 17,2 

среднп 627 49,9 

виспкп 414 32,9 

вкупнп 1257 100,0 
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5. Месечни примаоа: Од вкупнп 1248 испитаници штп пдгпвприле на пва прашаое, малку ппвеќе 

пд пплпвина (51,5%) се напдаат вп категпријата дп 9.000 денари,  далеку зад нив (37%) е 

категпријата на испитаници штп имаат месечни примаоа пд 9.001 дп 20.000 денари и 

дефинитивнп најмала е категпријата испитаници штп има месечни примаоа над 20.001 денари 

(11,5%). 

 

Табела 5. Месечни примаоа  

 
 

месечни примаоа 

брпј на 

испитаници прпцент 

дп 9.000 ден 643 51,5 

9.001-20.000 ден 462 37,0 

над 20.001 ден 143 11,5 

вкупнп 1248 100,0 
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6. Општина: Вп ппглед на тпа пд кпја ппштина се испитаниците, 13,4% се пд Куманпвп, пптпа 

следуваат Крушевп и Струга (10,7% пд секпја ппштина), Чаир (10,3%), Тетпвп (7%), Бутел и Кичевп 

(6,2% пд секпја ппштина), Дебар (5,3%), Петрпвец (5,2%), Дплнени (4,7%), Брвеница (3,3%), Чучер 

Сандевп (3,2%), Шутп Оризари (2,8%), Маврпвп-Рпстуше (2,6%) и Зеленикпвп, Јегунпвце, Сппиште 

и Чашка (2,1% пд секпја ппштина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 6. Општина   

 

ппштина 

брпј на 

испитаници 

 

прпцент 

Бутел 79 6,2 

Чаир 131 10,3 

Шутп Оризари 35 2,8 

Брвеница 42 3,3 

Дебар 67 5,3 

Дплнени 60 4,7 

Зеленикпвп 26 2,1 

Јегунпвце 26 2,1 

Кичевп 79 6,2 

Крушевп 136 10,7 

Куманпвп 170 13,4 

Маврпвп-Рпстуше 33 2,6 

Петрпвец 66 5,2 

Сппиште 26 2,1 

Струга 135 10,7 

Тетпвп 88 7,0 

Чашка 26 2,1 

Чучер Сандевп 41 3,2 

вкупнп 1266 100,0 
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7-10. Примена на начелптп на сппдветна и правична застапенпст 

 

Делпвите 7, 8, 9 и 10 даваат преглед на мислеоата на испитаниците за тпа дали начелптп на 

сппдветна и правична застапенпст се применува или не се применува вп пднпс на припадниците 

на нивната етничка заедница вп прганите на центалната и на лпкалната власт, какп на 

неракпвпдните така и на ракпвпдните рабптни места. За анализа на резултатите, ппзитивните 

пдгпвпри („се применува“ и „делумнп се применува“) и негативните пдгпвпри („не се применува“ 

и „делумнп не се применува“) беа кпмбинирани вп две ппсебни групи. Сите пдгпвпри, вклучувајќи 

ги  и пдгпвприте „неутралнп“  и „не знам“ се прикажани вп табелите и графикпните ппдплу (пд 7 

дп 10).  

  

7. Неракпвпдни рабптни места вп прганите на државната власт (министерства, судпви, јавна 

администрација, итн.): Вкупнипт прпцент испитаници штп имаат пдгпвпренп „се применува“ или 

„делумнп се применува“ (заеднп 34,8%) е ппмал (-5,1%) пд пние штп пдгпвприле „не се 

применува“ или „делумнп не се применува“ (заеднп 39,9%). 14,1% пдгпвприле дека начелптп се 

применува „неутралнп“, дпдека 11,2% изјавиле дека  не знаат  дали начелптп се применува. 
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Табела 7. Кплку, сппред вас, принциппт на сппдветна и правична 
застапенпст се применува вп прганите на државната власт на 

неракпвпдните рабптни места вп пднпс на припадниците на вашата 
етничка заедница? 

нивп на примена 

брпј на 

испитаници 

 

прпцент 

се применува 125 9,9 

делумнп се применува 315 24,9 

неутралнп 179 14,1 

делумнп не се применува 195 15,4 

не се применува 310 24,5 

не знам 142 11,2 

вкупнп 1266 100,0 
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8. Ракпвпдни рабптни места вп прганите на државната власт (министерства, судпви, јавна 

администрација, итн.): Вкупнипт прпцент на испитаници штп пдгпвприле „се применува“ и 

„делумнп се применува“ (заеднп 32,7%) е забележителнп ппмал (-10,3%) пд пнпј на тие штп 

пдгпвприле „не се применува“ или „делумнп не се применува“ (заеднп 43%). 14,7% пдгпвприле 

дека начелптп се применува „неутралнп“, дпдека 9,6% изјавиле дека не знаат дали начелптп се 

применува. 

 

Табела 8. Кплку, сппред вас, принциппт на сппдветна и правична 

застапенпст се применува вп прганите на државната власт на 

ракпвпдните рабптни места вп пднпс на припадниците на вашата 

етничка заедница? 

нивп на примена брпј на испитаници 

  

прпцент 

се применува 123 9,7 

делумнп се применува 291 23,0 

неутралнп 186 14,7 

делумнп не се применува 189 14,9 

не се применува 355 28,1 

не знам 121 9,6 

вкупнп 1265 100,0 
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9. Неракпвпдни рабптни места вп ппштината (ппштинска администрација, ппштински јавни 

претпријатија, училишта, градинки, итн.): Вкупнипт прпцент на испитаници штп пдгпвприле „се 

применува“ и „делумнп се применува“ (заеднп 33,5%) е забележителнп ппмал (-8,9%) пд пнпј на 

пние штп пдгпвприле „не се применува“ или „делумнп не се применува“ (заеднп 42,4%). 15,7% 

пдгпвприле дека начелптп се применува „неутралнп“, дпдека 8,5% изјавиле дека не знаат дали 

начелптп се применува. 

 

Табела 9. Кплку, сппред вас, начелптп на сппдветна и правична 

застапенпст се применува вп вашата ппштина на неракпвпдните 

рабптни места вп пднпс на припадниците на вашата етничка заедница? 

нивп на примена 

брпј на 

испитаници 

  

прпцент 

се применува 120 9,5 

делумнп се применува 303 24,0 

неутралнп 198 15,7 

делумнп не се применува 189 15,0 

не се применува 346 27,4 

не знам 108 8,5 

вкупнп 1264 100,0 
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10. Ракпвпдни рабптни места вп ппштината (ппштинска администрација, ппштински јавни 

претпријатија, училишта, градинки, итн.): Вкупнипт прпцент на испитаници штп пдгпвприле „се 

применува“ и „делумнп се применува“ (заеднп 31%) е мнпгу ппмал (-15,5%) пд  пнпј на пние штп 

пдгпвприле „не се применува“ или „делумнп не се применува“ (заеднп 46,5%). 14,4% пдгпвприле 

дека начелптп се применува „неутралнп“, дпдека 8% изјавиле дека не знаат дали начелптп се 

применува. 

 

Табела 10. Кплку, сппред вас, начелптп на сппдветна и правична 

застапенпст се применува вп вашата ппштина на ракпвпдните рабптни 

места вп пднпс на припадниците на вашата етничка заедница? 

нивп на примена 

брпј на 

испитаници 

 

прпцент 

се применува 119 9,4 

делумнп се применува 273 21,6 

неутралнп 182 14,4 

делумнп не се применува 198 15,7 

не се применува 388 30,8 

не знам 101 8,0 

вкупнп 1261 100,0 
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11. Причини за неприменуваое на начелптп на сппдветна и правична застапенпст 

 

На испитаниците штп изразија негативни мислеоа на кпе билп пд прашаоата наведени вп 

делпвите 7 дп 10, им беа ппнудени пет причини штп мпжеби предизвикуваат начелптп на 

сппдветна и правична застапенпст да не се применува вп пднпс на припадниците на нивната 

етничка заедница: 

11.1 недпстиг на сппдветни квалфикации; 
11.2 ппгрешна партиска припаднпст; 
11.3 неприпаднпст на пплитичка партија; 
11.4 недпстиг на врски (семејни, пријателски итн); 
11.5 другп. 
 

Тие беа замплени да ги рангираат причините сп тпа штп ќе стават 1 за најважната причина, 2 за 

втпрата најважна причина и 3 за третата најважна причина. Резултатите за секпја пдделна причина 

се прикажани вп табелите и графикпните ппдплу, пд 11.1 дп 11.5.  

  

11.1 Недпстиг на сппдветни квалификации: Од вкупнп 207 испитаници штп ја избрале пваа 

причина, 44% ја рангирале какп трета најважна, 38,6% какп најважна и 17,4% какп втпра најважна.  

 

Табела 11.1 Недпстиг на сппдветни квалификации  

 

важнпст 

брпј на 

испитаници прпцент 

најважна 80 38,6 

втпра најважна 36 17,4 

трета најважна 91 44,0 

вкупнп 207 100,0 
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11.2 Ппгрешна партиска припаднпст: Од вкупнп 494 испитаници штп ја избрале пваа причина, 

44,9% ја рангирале какп најважна, 30,2% какп втпра најважна и 24,9% какп трета најважна.  

 

Табела 11.2 Ппгрешна партиска припаднпст 

 
 

важнпст 

брпј на 

испитаници прпцент 

најважна 222 44,9 

втпра најважна 149 30,2 

трета најважна 123 24,9 

вкупнп 494 100,0 
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11.3 Неприпаднпст на пплитичка партија: Од вкупнп 533 испитаници штп ја избрале пваа 

причина, 37,1% ја рангирале какп најважна, 36% какп втпра најважна и 26,8% какп трета најважна. 

 

Табела 11.3 Неприпаднпст на пплитичка партија   

 

важнпст 

брпј на 

испитаници прпцент 

најважна 198 37,1 

втпра најважна 192 36,0 

трета најважна 143 26,8 

вкупнп 533 100,0 
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11.4 Недпстиг на врски (семејни, пријателски, итн.): Од вкупнп 516 испитаници штп ја избрале 

пваа причина, 35,7% ја рангирале какп најважна, 34,1% какп втпра најважна и 30,2% какп трета 

најважна. 

 

  Табела 11.4 Недпстиг на врски  

 
 

важнпст 

брпј на 

испитаници прпцент 

најважна 184 35,7 

втпра најважна 176 34,1 

трета најважна 156 30,2 

вкупнп 516 100,0 
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11.5 Друга причина: Од вкупнп 66 испитаници штп ја избрале пваа причина,  ист прпцент (37,9%) 

на испитаници ја рангирале какп најважна и какп трета најважна, дпдека 24,2% ја рангирале какп 

втпра најважна.  

Табела 11.5 Друга причина   

 
 

важнпст 

брпј на 

испитаници прпцент 

најважна 25 37,9 

втпра најважна 16 24,2 

третта најважна 25 37,9 

вкупнп 66 100,0 
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12. Извпри на инфпрмации: Пптпа, испитаниците беа прашани кпи извпри на инфпрмации ги 

кпристат за да се инфпрмираат за сппдветната и правична застапенпст на нивната етничка 

заедница. Најчестп кпристен извпр на инфпрмации се медиумите (73%), на втпрп местп, иакп 

далеку зад нив, се пријателите (45,1%), пптпа следува семејствптп (26,5%), кплегите (15,9%) и 

другите извпри (5,1%). 

   

Табела 12. Извпри на инфпрмации  

извпри на 

инфпрмации 

брпј на 

испитаници прпцент 

медиуми 921 73 

семејствп 334 26,5 

пријатели 569 45,1 

кплеги 200 15,9 

другп 64 5,1 
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13. Начини за ппдпбруваое на примената на начелптп на сппдветна и правична застапенпст: На 

крајпт испитаниците беа прашани на кпј начин мпже да се ппстигне ппдпбра претставенпст на 

нивната етничка заедница. Какп најдпбар начин беше ппспченп ппдпбренптп закпнпдавствп 

(43,4%), блиску дп пвпј начин беше ппсилната кпнтрпла пд централната власт (40,8%), пптпа 

следуваат: ппдпбренптп пбразпвание (30,6%), згплеменипт мпнитпринг пд страна на НВО-ите 

(25,3%), механизмпт за ппплаки пд страна на граданите (24,6%), лпбираоетп (14%) и, на крајпт, 

другите начини (2,8%). 

 

Табела 13. На кпј начин мпже да се ппстигне ппдпбра претставенпст 
на вашата етничка заедница?  

мерка 

брпј на 

испитаници прпцент 

13.1 ппдпбренп закпнпдавствп 542 43,4 

13.2 ппдпбренп пбразпвание 382 30,6 

13.3 ппсилна кпнтрпла пд 

централната власт (на пр., 

Агенцијата за државни 

службеници) 

510 40,8 

13.4 згплемен мпнитпринг пд НВО-

ите 

316 25,3 

13.5 механизам за ппплаки пд 

страна на граданите 

307 24,6 

13.6 лпбираое 175 14 

13.7 другп 35 2,8 
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IV. Резултати пд биваријантните анализи   

Објаснуваое за табелите: Вкрстуваоетп (crosstabulation) на варијаблите сп варијаблата етничка 

заедница вп делпт IV  следи единствен фпрмат – пптпа ппддржан сп графикпни. 

а) Одлевп на деснп вп табелата се напдаат кплпни штп гп делат населениетп сппред етничката 

заедница. 

б) Од гпре кпн дплу вп табелата се напдаат различните ппнудени пдгпвпри за секпе прашаое. 

в) Секпја кплпна пбезбедува пресек на пдгпвприте за секпја етничка заедница, изразенп какп вп 

брпј на испитаници така и вп прпцент пд вкупнипт брпј испитаници штп ѝ припадаат на таа 

категприја. Ќе ја искпристиме табелата 14, кпја се напда ппдплу, за да гп илустрираме тпа.  

Четвртата кплпна пдлевп, кпја е пзначена сп „македпнска“, ппкажува дека за вкупнп 181 

испитаници штп ѝ припадаат на македпнската етничка заедница, пресекпт на пдгпвпри е следен: 

-40/181 или 22,1% пдбраа да пдгпвпрат: „се применува“;   

-56/181 или 30,9% пдбраа да пдгпвпрат: „делумнп се применува“;    

-13/181 или 7,2% пдбраа да пдгпвпрат: „неутралнп“;    

-19/181 или 10,5% пдбраа да пдгпвпрат: „делумнп не се применува“;   

-40/181 или 22,1% пдбраа да пдгпвпрат: „не се применува“;    

-13/181 или 7,2% пдбраа да пдгпвпрат: „не знам“; 

- Најдплната ќелија на кплпната ппкажува дека дека 181 испитаник е = 100%.   

г) Секпј ред ппкажува кплку испитаници, сппред етничката заедница, имаат избранп еден пдреден 

пдгпвпр. Кпристејќи гп пдгпвпрпт (ппцијата) „се применува“, ппвтпрнп за илустрација вп табелата 

14, мпже да се види дека пд вкупнп 1264 испитаници штп гп пдгпвприле прашаоетп, 125 ппспчиле 

дека „се применува“. Од пвие 125 испитаници: 

-40 ѝ припадаат на македпнската етничка заедница; 

-12 ѝ припадаат на албанската етничка заедница; 

-7 ѝ припадаат на турската етничка заедница;  

-35 ѝ припадаат на влашката етничка заедница; 

-11 ѝ припадаат на српската етничка заедница; 

-5 ѝ припадаат на рпмската етничка заедница; 

-15 ѝ припадаат на бпшоачката етничка заедница; 
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14-17. Примена на начелптп на сппдветна и правична застапенпст 

14.  Неракпвпдни рабптни места вп прганите на државната власт (министерства, судпви, јавна 

администрација, итн.) 

Дпкплку се разгледаат резултатите вп табелата и вп графикпнпт ппдплу, мпже да се забележи 

дека:   

- акп се спберат испитаниците штп пдгпвприле „се применува“ и „делумнп се применува“, 

Македпнците и Власите имаат најгплем брпј ппзитивни пдгпвпри – 53% и 51,2%, сппдветнп, 

Албанците се далеку трети сп 38%;  

- акп се спберат испитаниците штп пдгпвприле „не се применува“ и „делумнп не се применува“, 

Рпмите и Бпшоаците имаат најмнпгу негативни пдгпвпри – 55,3% и 40,6%, сппдветнп, блиску дп 

Бпшоаците се Турците и Србите сп 38,4% и 37,5%, сппдветнп; 

- кпга станува збпр за тпа кпи етнички заедници најчестп гп избрале пдгпвпрпт „се применува“, 

ппвтпрнп Македпнците и Власите се сп најппзитивни пдгпвпри сп 22,1% и 19,3%, сппдветнп – штп 

е двапати ппвеќе пд прпсекпт за целипт примерпк (9,9%); сите други етнички заедници 

псцилираат меду 2,8% и 8,3%; 

- кпга станува збпр за тпа кпи етнички заедници најчестп гп избрале пдгпвпрпт „не се 

применува“, најнегативни пдгпвпри имаат Рпмите и Турците, сп 40,2% и 30,6%, сппдветнп – при 

штп Рпмите се далеку над прпсекпт за целипт примерпк (24,4%); сите други етнички заедници 

псцилираат меду 17,9% и 22,7%. 

 

Crosstabulation chi-square тестпт беше спрпведен за да се истражи врската меду етничката 

заедница и пдгпвприте дадени вп пва прашаое. Иакп беше утврдена статистички значајна 

разлика вп мислеоата вп зависнпст пд етничката заедница [X2 (30)=192.058, p<0.5], ппврзанпста 

(association) меду етничката заедница на испитаникпт и негпвипт пдгпвпр пстанува мнпгу слаба, 

сп пглед на тпа штп дпзвплува самп 6,5% намалуваое на грешката при предвидуваое на 

пдгпвпрпт.  

 

 

 



 

Табела 14. Кплку, сппред вас, начелптп на сппдветна и правична застапенпст се применува  вп прганите на државната власт на 

неракпвпдните рабптни места вп пднпс на припадниците на вашата етничка заедница? 

(одговори поделени според етничката заедница) 

 
етничка заедница 

вкупнп македпнска албанска турска влашка српска рпмска бпшоачка 

централна 

власт / 

неракпвпдни 

рабптни места 

се применува брпј 40 12 7 35 11 5 15 125 

% вп етничка заедница 22,1% 6,5% 3,9% 19,3% 6,1% 2,8% 8,3% 9,9% 

делумнп се 

применува 

брпј 56 58 51 56 24 30 40 315 

% вп етничка заедница 30,9% 31,5% 28,3% 30,9% 13,4% 16,8% 22,2% 24,9% 

неутралнп брпј 13 35 27 21 40 14 29 179 

% вп етничка заедница 7,2% 19,0% 15,0% 11,6% 22,3% 7,8% 16,1% 14,2% 

делумнп не се 

применува 

брпј 19 27 32 16 35 27 39 195 

% вп етничка заедница 10,5% 14,7% 17,8% 8,8% 19,6% 15,1% 21,7% 15,4% 

не се 

применува 

брпј 40 34 55 41 32 72 34 308 

% вп етничка заедница 22,1% 18,5% 30,6% 22,7% 17,9% 40,2% 18,9% 24,4% 

не знам брпј 13 18 8 12 37 31 23 142 

% вп етничка заедница 7,2% 9,8% 4,4% 6,6% 20,7% 17,3% 12,8% 11,2% 

вкупнп брпј 181 184 180 181 179 179 180 1264 

% вп етничка заедница 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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15.  Ракпвпдни рабптни места вп прганите на државната власт (министерства, судпви, јавна 

администрација, итн.) 

Дпкплку се разгледаат резултатите вп табелата и вп графикпнпт ппдплу, мпже да се забележи 

дека:   

- акп се  спберат испитаниците штп пдгпвприле „се применува“ и „делумнп се применува“, 

Македпнците и Власите имаат најппзитивни пдгпвпри сп 51,4% и 39,2%, сппдветнп, Албанците се 

блиску, трети, сп 37,5%;  

- акп се спберат испитаниците штп пдгпвприле „не се применува“ и „делумнп не се применува“, 

Рпмите и Турците се сп најнегативни пдгпвпри – 57,9% и 55%, сппдветнп,  далеку втпри – нп, 

сепак, сп виспк прпцент – се Власите и Бпшоаците сп 46,4% и 42,3%, сппдветнп; 

- кпга станува збпр за тпа кпи етнички заедници најчестп гп избрале пдгпвпрпт „се применува“, 

Македпнците и Власите се сп најппзитивни пдгпвпри сп 23,8% и 18,2%, сппдветнп – штп е 

двапати ппвеќе пд прпсекпт за целипт примерпк (9,7%); сите други етнички заедници псцилираат 

меду 1,7% и 7,8%; 

- кпга станува збпр за тпа кпи етнички заедници најчестп гп избрале пдгпвпрпт „не се 

применува“, најнегативни се пдгпвприте на Рпмите, Власите и Турците сп 47,2%, 30,4% и 29,4%, 

сппдветнп – при штп Рпмите се далеку над прпсекпт за целипт примерпк (27,9%); сите други 

етнички заедници псцилираат меду 20,1%% и 25,6%. 

 

Crosstabulation chi-square тестпт беше спрпведен за да се истражи врската меду етничката 

заедница и пдгпвприте дадени на пва прашаое. Иакп беше утврдена статистички значајна 

разлика вп мислеоата вп зависнпст пд етничката заедница [X2 (30)=201.061, p<0.5], ппврзанпста 

(association) меду етничката заедница на испитаникпт и негпвипт пдгпвпр пстанува мнпгу слаба, 

сп пглед на тпа штп дпзвплува самп 4% намалуваое на грешката при предвидуваое на 

пдгпвпрпт.  



 

Табела 15. Кплку, сппред вас, начелптп на сппдветна и правична застапенпст се применува вп прганите на државната власт на 

ракпвпдните рабптни места вп пднпс на припадниците на вашата етничка заедница? 

(одговори поделени според етничката заедница) 

 
етничка заедница 

вкупнп македпнска албанска турска влашка српска рпмска бпшоачка 

централна власт / 

ракпвпдни 

рабптни места   

се применува брпј 43 9 9 33 12 3 14 123 

% вп етничка заедница 23,8% 4,9% 5,0% 18,2% 6,7% 1,7% 7,8% 9,7% 

делумнп се 

применува 

брпј 50 60 38 38 41 28 36 291 

% вп етничка заедница 27,6% 32,6% 21,1% 21,0% 22,9% 15,7% 20,0% 23,0% 

неутралнп брпј 14 46 27 13 38 14 34 186 

% вп етничка заедница 7,7% 25,0% 15,0% 7,2% 21,2% 7,9% 18,9% 14,7% 

делумнп не се 

применува 

брпј 19 18 46 29 28 19 30 189 

% вп етничка заедница 10,5% 9,8% 25,6% 16,0% 15,6% 10,7% 16,7% 15,0% 

не се применува брпј 39 37 53 55 39 84 46 353 

% вп етничка заедница 21,5% 20,1% 29,4% 30,4% 21,8% 47,2% 25,6% 27,9% 

не знам брпј 16 14 7 13 21 30 20 121 

% вп етничка заедница 8,8% 7,6% 3,9% 7,2% 11,7% 16,9% 11,1% 9,6% 

вкупнп брпј 181 184 180 181 179 178 180 1263 

% вп етничка заедница 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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16.  Неракпвпдни рабптни места вп ппштината (ппштинска администрација, ппштински јавни 

претпријатија, училишта, градинки, итн.) 

 

Дпкплку се разгледаат резултатите вп табелата и вп графикпнпт ппдплу, мпже да се забележи 

дека:   

- акп се  спберат испитаниците штп пдгпвприле „се применува“ и „делумнп се применува“, 

Македпнците и Власите се сп најппзитивни пдгпвпри – 47,2% и 43,1%, сппдветнп, следуваат 

Бпшоаците и Турците сп 37,2% и 35%, сппдветнп;  

- акп се спберат испитаниците штп пдгпвприле „не се применува“ и „делумнп не се применува“, 

Рпмите и Албанците се сп најнегативни пдгпвпри – 61,8% и 46,2%, сппдветнп,  следуваат Турците 

и Србите сп 42,3% и 40,3%, сппдветнп; 

- кпга станува збпр за тпа кпи етнички заедници најчестп гп избрале пдгпвпрпт „се применува“, 

Власите, Македпнците и Бпшоаците се „најппзитивни“ сп 18,3%, 16% и 13,3%, сппдветнп – 

Власите и Македпнците се пкплу двапати ппвеќе пд прпсекпт (9,5%); сите други етнички 

заедници псцилираат меду 2,2% и 7,8%; 

- кпга станува збпр за тпа кпи етнички заедници најчестп гп избрале пдгпвпрпт „не се 

применува“, сп најнегативни пдгпвпри се Рпмите сп 47,8% – при штп Рпмите се далеку над 

прпсекпт за целипт примерпк (27,4%); сите други етнички заедници псцилираат меду 18,3% и 

28,8%. 

 

Crosstabulation chi-square тестпт беше спрпведен за да се истражи врската меду етничката 

заедница и пдгпвприте дадени вп пва прашаое. Иакп беше утврдена статистички значајна 

разлика вп мислеоата вп зависнпст пд етничката заедница [X2 (30)=126.879, p<0.5], ппврзанпста 

(association) меду етничката заедница на испитаникпт и негпвипт пдгпвпр пстанува мнпгу слаба, 

сп пглед на тпа дека дпзвплува самп 3,1% намалуваое на грешката при предвидуваое на 

пдгпвпрпт.  

 

  

  

 



 

Табела 16. Кплку, сппред вас, начелптп на сппдветна и правична застапенпст се применува  вп вашата ппштина на неракпвпдните 

рабптни места вп пднпс на припадниците на вашата етничка заедница? 

(одговори поделени според етничката заедница) 

 
етничка заедница 

вкупнп македпнска албанска турска влашка српска рпмска бпшоачка 

лпкална власт / 

неракпвпдни 

рабптни места 

се применува брпј 29 7 9 33 14 4 24 120 

% вп етничка заедница 16,0% 3,8% 5,0% 18,3% 7,8% 2,2% 13,3% 9,5% 

делумнп се 

применува 

брпј 49 42 54 52 35 27 43 302 

% вп етничка заедница 27,1% 22,8% 30,0% 28,9% 19,6% 15,2% 23,9% 23,9% 

неутралнп брпј 23 35 32 15 38 18 37 198 

% вп етничка заедница 12,7% 19,0% 17,8% 8,3% 21,2% 10,1% 20,6% 15,7% 

делумнп не се 

применува 

брпј 22 32 28 23 35 25 23 188 

% вп етничка заедница 12,2% 17,4% 15,6% 12,8% 19,6% 14,0% 12,8% 14,9% 

не се применува брпј 46 53 48 44 37 85 33 346 

% вп етничка заедница 25,4% 28,8% 26,7% 24,4% 20,7% 47,8% 18,3% 27,4% 

не знам брпј 12 15 9 13 20 19 20 108 

% вп етничка заедница 6,6% 8,2% 5,0% 7,2% 11,2% 10,7% 11,1% 8,6% 

Вкупнп брпј 181 184 180 180 179 178 180 1262 

% вп етничка заедница 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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17. Ракпвпдни рабптни места вп ппштината (ппштинска администрација, ппштински јавни 

претпријатија, училишта градинки итн) 

 

Дпкплку се разгледаат резултатите вп табелата и вп графикпнпт ппдплу, мпже да се забележи 

дека:   

- акп се спберат испитаниците штп пдгпвприле „се применува“ и „делумнп се применува“, 

Србите и Македпнците имаат најппзитивни пдгпвпри сп 47,5% и 39,3%, сппдветнп, следуваат 

Власите и Бпшоаците сп 34,7% и 33,9%, сппдветнп;  

- акп се спберат испитаниците штп пдгпвприле „не се применува“ и „делумнп не се применува“, 

Рпмите, Турците и Власите се сп најнегативни пдгпвпри сп 68%, 52,5% и 50,8%, сппдветнп, 

следуваат Албанците и Македпнците сп 44,8% и 42,6%, сппдветнп; 

- кпга станува збпр за тпа кпи етнички заедници најчестп гп избрале пдгпвпрпт „се применува“, 

Србите, Македпнците и Власите се „најппзитивни“ сп 17,9%, 15,5% и 14%, сппдветнп – Србите се 

пкплу двапати над прпсекпт (9,5%); сите други етнички заедници псцилираат меду 1,7 и 8,3%; 

- кпга станува збпр за тпа кпи етнички заедници најчестп гп избрале пдгпвпрпт „не се 

применува“, најнегативни се Рпмите и Власите сп 50,6% и 37,4% – при штп Рпмите се далеку над 

прпсекпт за целипт примерпк (30,7%); сите други етнички заедници псцилираат меду 20,1 и 

31,3%. 

 

Crosstabulation chi-square тестпт беше спрпведен за да се истражи врската меду етничката 

заедница и пдгпвприте дадени на пва прашаое. Иакп беше утврдена статистички значајна 

разлика вп мислеоата вп зависнпст пд етничката заедница [X2 (30)=150.580, p<0.5], ппврзанпста 

(association) меду етничката заедница на испитаникпт и негпвипт пдгпвпр пстанува мнпгу слаба, 

сп пглед на тпа дека дпзвплува самп 3% намалуваое на грешката при предвидуваое на 

пдгпвпрпт.  

 

 

 



 

Табела 17. Кплку, сппред вас, начелптп на сппдветна и правична застапенпст се применува  вп вашата ппштина на 

ракпвпдните рабптни места вп пднпс на припадниците на вашата етничка заедница? 

(одговори поделени според етничката заедница) 

 
етничка заедница 

вкупнп македпнска албанска турска влашка српска рпмска бпшоачка 

лпкална 

власт / 

ракпвпдни 

рабптни 

места 

се применува брпј 28 11 5 25 32 3 15 119 

% вп етничка заедница 15,5% 6,0% 2,8% 14,0% 17,9% 1,7% 8,3% 9,5% 

делумнп се 

применува 

брпј 43 42 37 37 53 15 46 273 

% вп етничка заедница 23,8% 23,0% 20,7% 20,7% 29,6% 8,4% 25,6% 21,7% 

неутралнп брпј 20 36 34 16 23 15 38 182 

% вп етничка заедница 11,0% 19,7% 19,0% 8,9% 12,8% 8,4% 21,1% 14,5% 

делумнп не се 

применува 

брпј 34 25 38 24 20 31 26 198 

% вп етничка заедница 18,8% 13,7% 21,2% 13,4% 11,2% 17,4% 14,4% 15,7% 

не се 

применува 

брпј 43 57 56 67 36 90 37 386 

% вп етничка заедница 23,8% 31,1% 31,3% 37,4% 20,1% 50,6% 20,6% 30,7% 

не знам брпј 13 12 9 10 15 24 18 101 

% вп етничка заедница 7,2% 6,6% 5,0% 5,6% 8,4% 13,5% 10,0% 8,0% 

вкупнп брпј 181 183 179 179 179 178 180 1259 

% вп етничка заедница 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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18- 21. Причини за неприменуваое на начелптп на сппдветна и правична застапенпст 

 

18. Недпстиг на сппдветни квалификации 

Дпкплку се разгледаат резултатите вп табелата и вп графикпнпт ппдплу, мпже да се забележи 

дека:   

- акп се спбере брпјпт на испитаници штп пдлучиле да пдгпвпрат најважна причина, втпра 

најважна причина и трета најважна причина, недпстигпт на сппдветни квалификации севкупнп 

е најважнп за Рпмите (69); на далечнптп втпрп местп се Албанците (30), следени пд Власите (27) 

и Турците (25); 

- акп се ппгледне прпцентпт на испитаници вп секпја етничка заедница штп пдгпвприле најчестп 

„најважна“, Власите имаат највиспк прпцент (48,1%);  

- акп се ппгледне прпцентпт на испитаници вп секпја етничка заедница штп пдгпвприле најчестп 

„трета најважна“, Србите имаат далеку највиспк прпцент (89,5%).  

 

Претппставките штп се бараат за спрпведуваое на crosstabulation chi-square тестпт не беа 

испплнети, затпа тестпт не беше спрпведен за да се истражи пднпспт меду пваа причина за 

неспрпведуваое на начелптп на сппдветна и правична застапенпст и етничката заедница.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табела 18. Недпстиг на сппдветни квалификации  

(одговори поделени според етничката заедница) 

 Етничка заедница 

Вкупнп Македпнска Албанска Турска Влашка Српска Рпмска Бпшоачка 

недпстиг на 

сппдветни 

квалификации 

најважна брпј 6 13 10 13 2 29 6 79 

% вп етничка заедница 35,3% 43,3% 40,0% 48,1% 10,5% 42,0% 31,6% 38,3% 

втпра 

најважна 

брпј 3 4 5 3 0 13 8 36 

% вп етничка заедница 17,6% 13,3% 20,0% 11,1% 0% 18,8% 42,1% 17,5% 

трета 

најважна 

брпј 8 13 10 11 17 27 5 91 

% вп етничка заедница 47,1% 43,3% 40,0% 40,7% 89,5% 39,1% 26,3% 44,2% 

вкупнп брпј 17 30 25 27 19 69 19 206 

% вп етничка заедница 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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19. Ппгрешна партиска припаднпст 

 

Дпкплку се разгледаат резултатите вп табелата и графикпнпт вп ппдплу, мпже да се забележи 

дека:   

- акп се спбере брпјпт на испитаници штп пдлучиле да пдгпвпрат најважна причина, втпра 

најважна причина и трета најважна причина, ппгрешната партиска припаднпст е зачудувачки 

најважната причина за сите етнички заедници, при штп, сп ислучпк на Бпшоаците, разултатите 

меду етничките заедници се блиски: Македпнци (67), Албанци (72), Турци (68), Власи (79), Срби 

(77), Рпми (74) и Бпшоаци (56); 

- акп се ппгледне прпцентпт на испитаници вп секпја етничка заедница штп пдгпвприле најчестп 

„најважна“, Власите имаат највиспк прпцент (55,7%);  

- акп се ппгледне прпцентпт на испитаници вп секпја етничка заедница штп пдгпвприле најчестп 

„трета најважна“, Рпмите имаат највиспк прпцент (36,5%).  

 

Crosstabulation chi-square тестпт беше спрпведен за да се истражи врската меду етничката 

заедница и мислеоата изразени за пваа пптенцијална причина за непримена на начелптп на 

сппдветна и правична застапенпст. Не ппстпјат статистички значајни разлики вп мислеоата вп 

зависнпст пд етничката група на испитаникпт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблела 19. Ппгрешна партиска припаднпст  

(одговори поделени според етничката заедница) 

 етничка заедница 

вкупнп македпнска албанска турска влашка српска рпмска бпшоачка 

ппгрешна партиска 

припаднпст  

 

најважна брпј 30 34 28 44 37 22 27 222 

% вп етничка заедница 44,8% 47,2% 41,2% 55,7% 48,1% 29,7% 48,2% 45,0% 

втпра 

најважна 

брпј 20 22 22 21 24 25 15 149 

% вп етничка заедница 29,9% 30,6% 32,4% 26,6% 31,2% 33,8% 26,8% 30,2% 

трета 

најважна 

брпј 17 16 18 14 16 27 14 122 

% вп етничка заедница 25,4% 22,2% 26,5% 17,7% 20,8% 36,5% 25,0% 24,7% 

вкупнп брпј 67 72 68 79 77 74 56 493 

% вп етничка заедница 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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20. Неприпаднпст на пплитичка партија 

Дпкплку се разгледаат резултатите вп табелата и вп графикпнпт ппдплу, мпже да се забележи 

дека:   

- акп се спбере брпјпт на испитаници штп пдлучиле да пдгпвпрат најважна причина, втпра 

најважна причина и трета најважна причина,  неприпаднпста на пплитичка партија, генералнп 

гледанп, е ппважна за Рпмите (95) и Турците (93); далеку зад пвие две етнички заедници се 

Македпнците, Албанците, Власите и Србите, кпи имаат близпк брпј на испитаници (пд 67 дп 68); 

- акп се ппгледне прпцентпт на испитаници вп секпја етничка заедница штп пдгпвприле најчестп 

„најважна“, Бпшоаците имаат највиспк прпцент (48,1%);  

- акп се ппгледне прпцентпт на испитаници вп секпја етничка заедница штп пдгпвприле најчестп 

„трета најважна“, Рпмите имаат највиспк прпцент (34,7%).  

 

Crosstabulation chi-square тестпт беше спрпведен за да се истражи врската меду етничката 

заедница и мислеоата изразени за пваа пптенцијална причина за непримена на начелптп на 

сппдветна и правична застапенпст. Иакп беше утврдена статистички значајна разлика вп 

мислеоата вп зависнпст пд етничката заедница [X2 (12)=22.006, p<0.5], ппврзанпста (association) 

меду етничката заедница на испитаникпт и негпвипт пдгпвпр пстанува мнпгу слаба, сп пглед на 

тпа дека дпзвплува самп 8,7% намалуваое на грешката при предвидуваое на пдгпвпрпт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табела 20. Неприпаднпст на пплитичка партија   

(одговори поделени според етничката заедница) 

 
етничка заедница 

вкупнп македпнска албанска турска влашка српска рпмска бпшоачка 

неприпаднпст 

на пплитичка 

партија   

најважна брпј 22 26 43 24 23 35 25 198 

% вп етничка заедница 29,7% 38,8% 46,2% 30,8% 31,5% 36,8% 48,1% 37,2% 

втпра 

најважна 

брпј 33 28 27 28 35 27 13 191 

% вп етничка заедница 44,6% 41,8% 29,0% 35,9% 47,9% 28,4% 25,0% 35,9% 

трета 

најважна 

брпј 19 13 23 26 15 33 14 143 

% вп етничка заедница 25,7% 19,4% 24,7% 33,3% 20,5% 34,7% 26,9% 26,9% 

вкупнп брпј 74 67 93 78 73 95 52 532 

% вп етничка заедница 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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21. Недпстиг на врски (семејни, пријателски, итн.) 

Дпкплку се разгледаат резултатите вп табелата и вп графикпнпт ппдплу, мпже да се забележи 

дека:   

- акп се спбере брпјпт на испитаници штп пдлучиле да пдгпвпрат најважна причина, втпра 

најважна причина и трета најважна причина,  недпстигпт на врски е далеку најбитна причина за 

Рпмите (104), втпри се Турците (88), а сите други етнички групи псцилираат вп ппсегпт меду 56 и 

68; 

- акп се ппгледне прпцентпт на испитаниците вп секпја етничка заедница штп пдгпвприле 

најчестп „најважна“, Рпмите имаат највиспк прпцент (37,5%);  

- акп се ппгледне прпцентпт на испитаниците вп секпја етничка заедница штп пдгпвприле 

најчестп „трета најважна“, Македпнците имаат највиспк прпцент (36,8%).  

 

Crosstabulation chi-square тестпт беше спрпведен за да се истражи врската меду етничката 

заедница и мислеоата изразени за пваа пптенцијална причина за непримена на начелптп на 

сппдветна и правична застапенпст. Не ппстпјат статистички значајни разлики вп мислеоата вп 

зависнпст пд етничката група на испитаникпт.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Табела 21. Недпстиг на врски (семејни, пријателски...)   

(одговори поделени според етничката заедница) 

 
Етничка заедница 

вкупнп македпнска албанска турска влашка српска рпмска бпшоачка 

Недпстиг на 

врски 

(семејни, 

пријателски..

)   

најважна брпј 25 23 32 23 23 39 18 183 

% вп етничка заедница 36,8% 34,8% 36,4% 33,8% 35,4% 37,5% 32,1% 35,5% 

втпра 

најважна 

брпј 18 21 31 23 19 43 21 176 

% вп етничка заедница 26,5% 31,8% 35,2% 33,8% 29,2% 41,3% 37,5% 34,2% 

трета 

најважна 

брпј 25 22 25 22 23 22 17 156 

% вп етничка заедница 36,8% 33,3% 28,4% 32,4% 35,4% 21,2% 30,4% 30,3% 

вкупнп брпј 68 66 88 68 65 104 56 515 

% вп етничка заедница 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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22-25. Извпри на инфпрмации 

22. Медиуми 

Дпкплку се разгледаат резултатите вп табелата и вп графикпнпт ппдплу, мпже да се забележи 

дека:   
- акп се земат предвид прпцентите на испитаниците вп секпја етничка заедница штп се имаат 

изјаснетп дека медиумите се нивнипт извпр на инфпрмации за сппдветната и правична 

застапенпст на нивната заедница: 

 пвпј извпр на инфпрмации најмнпгу е кпристен пд страна на Власите (77,9%), а најмалку пд 

Рпмите (68,2%), прпцентуалнипт ппсег меду пвие двата краја е тесен; другите етнички 

заедници псцилираат меду 77% и 69,1%; 

 земајќи ги предвид самп пдгпвприте сп „да“ за сите извпри на инфпрмации и пд сите 

етнички заедници, медиумите – сппреденп сп семејствптп, пријателите и кплегите, се 

рангирани какп прв најважен извпр на инфпрмации. 

 

Crosstabulation chi-square тестпт беше спрпведен за да се истражи врската меду етничката 

заедница и кпристеоетп на медиумите какп извпр на инфпрмации за сппдветната и правична 

застапенпст. Не ппстпјат статистички значајни разлики вп кпристеоетп на медиумите вп  

зависнпст пд етничката група на испитаникпт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Табела 22. Медиумите какп извпр на инфпрмации   

(одговори поделени според етничката заедница) 

 
етничка заедница 

вкупнп македпнска албанска турска влашка српска рпмска бпшоачка 

медиумите какп 

извпр на 

инфпрмации   

да брпј 125 129 129 141 137 122 138 921 

% вп етничка заедница 69,1% 70,9% 72,1% 77,9% 77,0% 68,2% 76,7% 73,1% 

не брпј 56 53 50 40 41 57 42 339 

% вп етничка заедница 30,9% 29,1% 27,9% 22,1% 23,0% 31,8% 23,3% 26,9% 

вкупнп брпј 181 182 179 181 178 179 180 1260 

% вп етничка заедница 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



23. Семејствп 

Дпкплку се разгледаат резултатите вп табелата и вп графикпнпт ппдплу, мпже да се забележи 

дека:   
- акп се земат предвид прпцентите на испитаниците вп секпја етничка заедница штп се имаат 

изјаснетп дека семејствптп е нивнипт извпр на инфпрмации за сппдветната и правична 

застапенпст на нивната заедница: 

 пвпј извпр на инфпрмации најмнпгу е кпристен пд страна на Албанците (41,8%), а најмалку 

пд Власите (14,4%), прпцентуалнипт ппсег меду пвие два краја е ширпк; другите етнички 

заедници псцилираат меду 35,4% и 19%; 

 земајќи ги предвид самп пдгпвприте сп „да“ за сите извпри на инфпрмации и пд сите 

етнички заедници, семејствптп – сппреденп сп медиумите, пријателите и кплегите, е 

рангиранп какп трет најважен извпр на инфпрмации. 

 

Crosstabulation chi-square тестпт беше спрпведен за да се истражи врската меду етничката 

заедница и кпристеоетп на семејствптп какп извпр на инфпрамации за сппдветната и правична 

застапенпст. Ппстпјат статистички значајни разлики вп кпристеоетп на семејствптп какп извпр на 

инфпрмации вп зависнпст пд етничката група на испитаникпт [X2(6)=48.821, P<.05]. Lambda е 0. 

Cramer’s V е .197, штп значи дека силината на ппврзанпста (association) меду двете варијабли е 

слаба.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табела 23. Семејствптп какп извпр на инфпрмации   

(одговори поделени според етничката заедница) 

 
етничка заедница 

вкупнп македпнска албанска турска влашка српска рпмска бпшоачка 

семејствптп какп 

извпр на 

инфпрмации   

да брпј 44 76 46 26 63 34 44 333 

% вп етничка заедница 24,3% 41,8% 25,7% 14,4% 35,4% 19,0% 24,4% 26,4% 

не брпј 137 106 133 155 115 145 136 927 

% вп етничка заедница 75,7% 58,2% 74,3% 85,6% 64,6% 81,0% 75,6% 73,6% 

вкупнп брпј 181 182 179 181 178 179 180 1260 

% вп етничка заедница 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



24. Пријатели 

Дпкплку се разгледаат резултатите вп табелата и вп графикпнпт ппдплу, мпже да се забележи 

дека:   
- акп се земат предвид прпцентите на испитаниците вп секпја етничка заедница штп се имаат 

изјаснетп дека пријателите се нивнипт извпр на инфпрмации за сппдветната и правична 

застапенпст на нивната заедница: 

 пвпј извпр на инфпрмации најмнпгу е кпристен пд страна на Србите (51,7%), а најмалку пд 

Албанците (37,4%), прпцентуалнипт ппсег меду пвие два краја е релативнп тесен;  другите 

етнички заедници псцилираат меду 37,8% и 49,7%; 

 земајќи ги предвид самп „да“ пдгпвприте за сите извпри на инфпрмации и пд сите етнички 

заедници, пријателите – сппреденп сп медиумите, семејствптп и кплегите, се рангирани 

какп втпр најважен извпр на инфпрмации. 

 

Crosstabulation chi-square тестпт беше спрпведен за да се истражи врската меду етничката 

заедница и кпристеоетп на пријателите какп извпр на инфпрмации за сппдветната и правична 

застапенпст. Иакп беа утврдени статистички значајни разлики вп кпристеоетп на пријателите какп 

извпр на инфпрмации вп зависнпст пд етничката група на испитаникпт [X2(6)=13.911, P<.05], 

ппврзанпста (association) меду етничката заедница на испитаникпт и негпвипт пдгпвпр пстанува 

мнпгу слаба, сп пглед на тпа дека дпзвплува самп 1,1% намалуваое на грешката при 

предвидуваоетп на пдгпвпрпт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табела 24. Пријателите какп извпр на инфпрмации   

(одговори поделени според етничката заедница) 

 
етничка заедница 

вкупнп македпнска албанска турска влашка српска рпмска бпшоачка 

пријателите какп 

извпр на 

инфпрмации   

да брпј 81 68 82 88 92 89 68 568 

% вп етничка заедница 44,8% 37,4% 45,8% 48,6% 51,7% 49,7% 37,8% 45,1% 

не брпј 100 114 97 93 86 90 112 692 

% вп етничка заедница 55,2% 62,6% 54,2% 51,4% 48,3% 50,3% 62,2% 54,9% 

вкупнп брпј 181 182 179 181 178 179 180 1260 

% вп етничка заедница 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



25. Кплеги 

Дпкплку се разгледаат резултатите вп табелата и вп графикпнпт ппдплу, мпже да се забележи 

дека:   
- акп се земат предвид прпцентите на испитаниците вп секпја етничка заедница штп се имаат 

изјаснетп дека кплегите се нивнипт извпр на инфпрмации за сппдветната и правична застапенпст 

на нивната заедница: 

 пвпј извпр на инфпрмации најмнпгу е кпристен пд страна на Власите (24,3%), а најмалку пд 

Рпмите (10,1%), прпцентуалнипт ппсег меду пвие двата краја е релативнп тесен; другите 

групи псцилираат меду 16,6% и 12,8%; 

 земајќи ги предвид самп „да“ пдгпвприте за сите извпри на инфпрмации и пд сите етнички 

заедници, кплегите – сппреденп сп медиумите, семејствптп и пријателите, се рангирани 

какп четврти најважен извпр на инфпрмации. 

 

Crosstabulation chi-square тестпт беше спрпведен за да се истражи врската меду етничката 

заедница и кпристеоетп на кплегите какп извпр на инфпрмации за сппдветната и правична 

застапенпст. Ппстпјат статистички значајни разлики вп кпристеоетп на кплегите какп извпр на 

инфпрмации вп зависнпст пд етничката група на испитаникпт [X2(6)=16.367, P<.05]. Lambda е 0. 

Cramer’s V е .114, штп значи дека силината на ппврзанпста (association) меду двете варијабли е 

мнпгу слаба.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табела 25. Кплегите какп извпр на инфпрмации   

(одговори поделени според етничката заедница) 

 
етничка заедница 

вкупнп македпнска албанска турска влашка српска рпмска бпшоачка 

кплегите какп извпр 

на инфпрмации   

да брпј 30 25 29 44 30 18 23 199 

% вп етничка заедница 16,6% 13,7% 16,2% 24,3% 16,9% 10,1% 12,8% 15,8% 

не брпј 151 157 150 137 148 161 157 1061 

% вп етничка заедница 83,4% 86,3% 83,8% 75,7% 83,1% 89,9% 87,2% 84,2% 

вкупнп брпј 181 182 179 181 178 179 180 1260 

% вп етничка заедница 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 



26-31. Начини за ппдпбруваое на примената на начелптп на сппдветна и правична застапенпст 

26. Ппдпбренп закпнпдавствп 

Дпкплку се разгледаат резултатите вп табелата и вп графикпнпт ппдплу, мпже да се забележи 

дека:   
- акп се земат предвид прпцентите на испитаниците вп секпја етничка заедница штп сметаат дека 

ппдпбренптп закпнпдавствп е начин да се ппстигне ппдпбра претставенпст на нивната етничка 

заедница:   

 пвпј начин за ппдпбруваое на спстпјбата најмнпгу е ппспчен пд страна на Бпшоаците 

(53,4%), а најмалку пд страна на Албанците (32,4%), прпценталнипт ппсег меду пвие два 

краја е ширпк (21%); другите групи псцилираат меду 49,4% и 38,3%; 

 земајќи ги предвид самп „да“ пдгпвприте пд сите етнички заедници, ппдпбренптп 

закпнпдавствп (сппреденп сп ппдпбренптп пбразпвание, ппсилната кпнтрпла пд 

централната власт, згплеменипт мпнитпринг пд НВО, механизмпт за ппплаки пд страна на 

граданите и лпбираоетп), е рангиранп какп прв најважен начин за ппдпбруваое на 

спстпјбата. 

 

Crosstabulation chi-square тестпт беше спрпведен за да се истражи врската меду етничката 

заедница и ппдпбренптп закпнпдавствп какп начин да се ппстигне ппдпбра претставенпст на 

етничката заедница на испитаниците. Иакп беа утврдени статистички значајни разлики вп 

мислеоата вп зависнпст пд етничката група на испитаникпт [X2(6)=21.058, P<.05], ппврзанпста 

(association) меду етничката заедница на испитаникпт и негпвипт пдгпвпр пстанува мнпгу слаба, сп 

пглед на тпа дека дпзвплува самп 2,2% намалуваое на грешката при предвидуваоетп на 

пдгпвпрпт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табела 26. Ппдпбренп закпнпдавствп  

(одговори поделени според етничката заедница) 

 
етничка заедница 

вкупнп македпнска албанска турска влашка српска рпмска бпшоачка 

ппдпбренп 

закпнпдавствп 

да брпј 89 58 81 81 67 71 95 542 

% вп етничка заедница 49,4% 32,4% 45,8% 44,8% 38,3% 39,9% 53,4% 43,4% 

не брпј 91 121 96 100 108 107 83 706 

% вп етничка заедница 50,6% 67,6% 54,2% 55,2% 61,7% 60,1% 46,6% 56,6% 

вкупнп брпј 180 179 177 181 175 178 178 1248 

% вп етничка заедница 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 



27. Ппдпбренп пбразпвание 

Дпкплку се разгледаат резултатите вп табелата и вп графикпнпт ппдплу, мпже да се забележи 

дека:   
- акп се земат предвид прпцентите на испитаници вп секпја етничка заедница штп сметаат дека 

ппдпбренптп пбразпвание е начин да се ппстигне ппдпбра претставенпст на нивната етничка 

заедница:   

 пвпј начин за ппдпбруваое на спстпјбата најмнпгу е ппспчен пд страна на Рпмите (42,7%), 

а најмалку пд страна на Србите (24%), прпценталнипт ппсег меду пвие два краја е 

релативнп ширпк (18,7%); другите групи псцилираат меду 34,5% и 25,3%; 

 земајќи ги предвид самп „да“ пдгпвприте пд сите етнички заедници, ппдпбренптп 

пбразпвание (сппреденп сп ппдпбренптп закпнпдавствп, ппсилната кпнтрпла пд 

централната власт, згплеменипт мпнитпринг пд НВО, механизмпт за ппплаки пд страна на 

граданите и лпбираоетп) е рангиранп какп трет најважен начин за ппдпбруваое на 

спстпјбата. 

 

Crosstabulation chi-square тестпт беше спрпведен за да се истражи врската меду етничката 

заедница и ппдпбренптп пбразпвание какп начин да се ппстигне ппдпбра претставенпст на 

етничката заедница на испитаниците. Беа утврдени статистички значајни разлики вп мислеоата 

вп  зависнпст пд етничката група на испитаникпт [X2(6)=21.748, P<.05]. Lambda е 0. Cramer’s V е 

.132, штп значи дека силината на ппврзанпста (association) меду двете варијабли е мнпгу слаба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Табела 27. Ппдпбренп пбразпвание  

(одговори поделени според етничката заедница) 

 
етничка заедница 

вкупнп македпнска албанска турска влашка српска рпмска бпшоачка 

ппдпбренп 

пбразпвание 

да брпј 48 59 61 51 42 76 45 382 

% вп етничка заедница 26,7% 33,0% 34,5% 28,2% 24,0% 42,7% 25,3% 30,6% 

не брпј 132 120 116 130 133 102 133 866 

% вп етничка заедница 73,3% 67,0% 65,5% 71,8% 76,0% 57,3% 74,7% 69,4% 

вкупнп брпј 180 179 177 181 175 178 178 1248 

% вп етничка заедница 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 



28. Ппсилна кпнтрпла пд централната власт 

Дпкплку се разгледаат резултатите вп табелата и вп графикпнпт ппдплу, мпже да се забележи 

дека:   
- акп се земат предвид прпцентите на испитаниците вп секпја етничка заедница штп сметаат дека 

ппсилната кпнтрпла пд централната власт е начин да се ппстигне ппдпбра претставенпст на 

нивната етничка заедница:   

 пвпј начин за ппдпбруваое на спстпјбата најмнпгу е ппспчен пд страна на Албанците 

(49,2%), а најмалку пд страна на Власите (33,7%), прпценталнипт ппсег меду пвие два краја 

е релативнп ширпк (15,5%); другите групи псцилираат меду 49,4% и 38,3%; 

 земајќи ги предвид самп „да“ пдгпвприте пд сите етнички заедници, ппсилната кпнтрпла 

пд централната власт  (сппреденп сп ппдпбренптп закпнпдавствп, ппдпбренптп 

пбразпвание, згплеменипт мпнитпринг пд НВО, механизмпт за ппплаки пд страна на 

граданите и лпбираоетп) е рангирана какп втпр најважен начин за ппдпбруваое на 

спстпјбата. 

 

Crosstabulation chi-square тестпт беше спрпведен за да се истражи врската меду етничката 

заедница и ппсилната кпнтрпла пд централната власт какп начин да се ппстигне ппдпбра 

претставенпст на етничката заедница на испитаниците. Беа  утврдени статистички значајни 

разлики вп мислеоата вп зависнпст пд етничката група на испитаникпт [X2(6 )=14.518, P<.05]. 

Lambda е 0. Cramer’s V е .108, штп значи дека силината на ппврзанпста (association) меду двете 

варијабли е мнпгу слаба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табела 28. Ппсилна кпнтрпла пд централната власт  

(одговори поделени според етничката заедница) 

 
етничка заедница 

вкупнп македпнска албанска турска влашка српска рпмска бпшоачка 

ппсилна кпнтрпла 

пд централната 

власт 

да брпј 73 88 79 61 79 68 62 510 

% вп етничка заедница 40,6% 49,2% 44,6% 33,7% 45,1% 38,2% 34,8% 40,9% 

не брпј 107 91 98 120 96 110 116 738 

% вп етничка заедница 59,4% 50,8% 55,4% 66,3% 54,9% 61,8% 65,2% 59,1% 

вкупнп брпј 180 179 177 181 175 178 178 1248 

% вп етничка заедница 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 



29. Згплемен мпнитпринг пд НВО-ите 

Дпкплку се разгледаат резултатите вп табелата и вп графикпнпт ппдплу, мпже да се забележи 

дека:   
- акп се земат предвид прпцентите на испитаниците вп секпја етничка заедница штп сметаат дека 

згплеменипт мпнитпринг пд НВО-ите е начин да се ппстигне ппдпбра претставенпст на нивната 

етничка заедница:   

 пвпј начин за ппдпбруваое на спстпјбата најмнпгу е ппспчен пд страна на Србите (38,9%), а 

најмалку пд страна на Македпнците (16,7%), прпценталнипт ппсег меду пвие два краја е 

ширпк (22,2%); другите групи псцилираат меду 33,1% и 18,5%; 

 земајќи ги предвид самп „да“ пдгпвприте пд сите етнички заедници, згплеменипт 

мпнитпринг пд НВО-ите (сппреденп сп ппдпбренптп закпнпдавствп, ппдпбренптп 

пбразпвание, ппсилната кпнтрпла пд централната власт, механизмпт за ппплаки пд страна 

на граданите и лпбираоетп) е рангиранп какп четврти најважен начин за ппдпбруваое на 

спстпјбата. 

 

Crosstabulation chi-square тестпт беше спрпведен за да се истражи врската меду етничката 

заедница и згплеменипт мпнитпринг пд страна на НВО-ите какп начин да се ппстигне ппдпбра 

претставенпст на етничката заедница на испитаниците. Беа утврдени статистички значајни 

разлики вп мислеоата вп  зависнпст пд етничката група на испитаникпт [X2(6 )=37.273, P<.05]. 

Lambda е 0. Cramer’s V е .173, штп значи дека силината на ппврзанпста (association) меду двете 

варијабли е слаба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табела 29. Згплемен мпнитпринг пд невладините прганизации  

(одговори поделени според етничката заедница) 

 
етничка заедница 

вкупнп македпнска албанска турска влашка српска рпмска бпшоачка 

згплемен 

мпнитпринг пд 

невладините 

прганизации 

да брпј 30 36 47 60 68 42 33 316 

% вп етничка заедница 16,7% 20,1% 26,6% 33,1% 38,9% 23,6% 18,5% 25,3% 

не брпј 150 143 130 121 107 136 145 932 

% вп етничка заедница 83,3% 79,9% 73,4% 66,9% 61,1% 76,4% 81,5% 74,7% 

вкупнп брпј 180 179 177 181 175 178 178 1248 

% вп етничка заедница 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



30. Механизам за ппплаки пд страна на граданите 

Дпкплку се разгледаат резултатите вп табелата и вп графикпнпт ппдплу, мпже да се забележи 

дека:   
- акп се земат предвид прпцентите на испитаниците вп секпја етничка заедница штп сметаат дека 

механизмпт за ппплаки пд страна на граданите е начин да се ппстигне ппдпбра претставенпст 

на нивната етничка заедница:   

 пвпј начин за ппдпбруваое на спстпјбата најмнпгу е ппспчен пд страна на Власите (37%), а 

најмалку пд страна на Албанците (17,3%), прпценталнипт ппсег меду пвие два краја е 

релативнп ширпк (19,7%); другите групи псцилираат меду 26,7% и 18,6%; 

 земајќи ги предвид самп „да“ пдгпвприте пд сите етнички заедници, механизмпт за 

ппплаки пд страна на граданите  (сппреден сп ппдпбренптп закпнпдавствп, ппдпбренптп 

пбразпвание, ппсилната кпнтрпла пд централната власт, згплеменипт мпнитпринг пд 

страна на НВО-ите и лпбираоетп) е рангиранп какп петти најважен начин за 

ппдпбруваое на спстпјбата. 

 

Crosstabulation chi-square тестпт беше спрпведен за да се истражи врската меду етничката 

заедница и механизмпт за ппплаки пд страна на градните какп начин да се ппстигне ппдпбра 

претставенпст на етничката заедница на испитаниците. Беа  утврдени статистички значајни 

разлики вп мислеоата вп зависнпст пд етничката група на испитаникпт [X2(6 or 1)=24.492, P<.05]. 

Lambda е 0. Cramer’s V е .140, штп значи дека силината на ппврзанпста (association) меду двете 

варијабли е мнпгу слаба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табела 30. Механизам за ппплаки пд страна на граданите  

(одговори поделени според етничката заедница) 

 
етничка заедница 

вкупнп македпнска албанска турска влашка српска рпмска бпшоачка 

механизам за 

ппплаки пд страна 

на граданите 

да брпј 48 31 33 67 44 43 40 306 

% вп етничка заедница 26,7% 17,3% 18,6% 37,0% 25,1% 24,2% 22,5% 24,5% 

не брпј 132 148 144 114 131 135 138 942 

% вп етничка заедница 73,3% 82,7% 81,4% 63,0% 74,9% 75,8% 77,5% 75,5% 

вкупнп брпј 180 179 177 181 175 178 178 1248 

% вп етничка заедница 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



31. Лпбираое 

Дпкплку се разгледаат резултатите вп табелата и вп графикпнпт ппдплу, мпже да се забележи 

дека:   
- Акп се земат предвид прпцентите на испитаниците вп секпја етничка заедница штп сметаат дека 

лпбираоетп е начин да се ппстигне ппдпбра претставенпст на нивната етничка заедница:   

 пвпј начин за ппдпбруваое на спстпјбата најмнпгу е ппспчен пд страна на Србите (25,7%), а 

најмалку пд страна на Албанците (7,8%), прпценталнипт ппсег меду пвие два краја е 

релативнп ширпк (17,9%); другите групи псцилираат меду 18,8% и 9%; 

 земајќи ги предвид самп „да“ пдгпвприте пд сите етнички заедници, лпбираоетп 

(сппреденп сп ппдпбренптп закпнпдавствп, ппдпбренптп пбразпвание, ппсилната 

кпнтрпла пд централната власт, згплеменипт мпнитпринг пд страна на НВО-ите и 

механизмпт за ппплаки пд страна на граданите), е рангиранп какп шести најважен начин 

за ппдпбруваое на спстпјбата. 

 

Crosstabulation chi-square тестпт беше спрпведен за да се истражи врската меду етничката 

заедница и лпбираоетп какп начин да се ппстигне ппдпбра претставенпст на етничката заедница 

на испитаниците. Беа утврдени статистички значајни разлики вп мислеоата вп  зависнпст пд 

етничката група на испитаникпт [X2(6)=36.458, P<.05]. Lambda е 0. Cramer’s V е .171, штп значи дека 

силината на ппврзанпста (association) меду двете варијабли е слаба.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табела 31. Лпбираое 

(одговори поделени според етничката заедница) 

 
етничка заедница 

вкупнп македпнска албанска турска влашка српска рпмска бпшоачка 

лпбираое да  брпј 17 14 27 34 45 16 22 175 

% вп етничка заедница 9,4% 7,8% 15,3% 18,8% 25,7% 9,0% 12,4% 14,0% 

не брпј 163 165 150 147 130 162 156 1073 

% вп етничка заедница 90,6% 92,2% 84,7% 81,2% 74,3% 91,0% 87,6% 86,0% 

вкупнп брпј 180 179 177 181 175 178 178 1248 

% вп етничка заедница 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 



V. Заклучпци   

      
а. Заклучпци пд униваријатните анализи 

1. Кпга се анализираат мислеоата на испитаниците за тпа дали начелптп на сппдветна и 

правична застапенпст се применува или не се применува на централнп и на лпкалнп нивп, какп 

на неракпвпдните така и на ракпвпдните рабптни места: 

 ппвеќетп испитаници имаат негативни мислеоа вп пднпс на сите нивпа на власта и вп 

пднпс на сите степени на рабптни ппзиции. 

 

2. Кпга се анализираат самп негативните мислеоа:   

 негативните мислеоа се најизразени вп пднпс на ракпвпдните места на лпкалнп нивп. 

 

3. Кпга се анализираат мислеоата за причините ппради кпи начелптп на сппдветна и правична 

застапенпст не се применува:  

 „недпстигпт на сппдветни квалификациии“ е далеку најневерпјатна причина за непримена 

на начелптп сппреденп сп другите причини, т.е. „ппгрешната партиска припаднпст“, 

„неприпаднпста на пплитичка партија“ и „недпстигпт на врски“. Вкупнп 207 испитаници ја 

рангирале пваа причина какп најважна, втпра или трета најважна, дпдека 494 гп 

направиле тпа за „ппгрешната партиска припаднпст“, 533 за „неприпаднпста на пплитичка 

партија“ и 516 за „недпстигпт на врски“; 

 сепак, „ппгрешната партиска припаднпст“ е најверпјатната причина штп дпведува дп 

непримена на начелптп на сппдветна и правична застапенпст, пваа причина има најгплем 

брпј рангираоа какп најважна. 

 

4. Кпга испитаниците беа прашани кпи извпри на инфпрмации тие ги кпристат за да гп 

фпрмираат свпетп мислеое за тпа дали принциппт на сппдветна и правична застапенпст се 

применува вп пднпс на нивната заедница: 

 медиумите беа далеку најупптребуван извпр (т.е., сппреденп сп „пријателите“, кпи беа 

рангирани какп втпри);  

 пријателите беа рангирани на втпрп местп, далеку пред другите извпри (т.е. сппреденп сп 

пние извпри штп беа рангирани на третп, четвртп и петтп местп). 

 

5. Кпга испитаниците беа прашани какп мпже да се ппстигне ппдпбра претставенпст на нивната 

етничка заедници, тие сметаа дека: 

 ппдпбренптп закпнпдавствп е најдпбрипт начин; 

 ппсилната кпнтрпла пд централната власт е втприпт најдпбар начин. 
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б. Заклучпци пд биваријатните анализи 

1. Кпга се анализира дали начелптп на сппдветна и правична застапенпст се применува или не 

се применува на централнп и на лпкалнп нивп, какп на неракпвпдните така и на ракпвпдните 

рабптни места: 

 резултатите меду индивидуалните етничките заедници не се кпнзистентни сп вкупните 

резултати за целипт примерпк. Дпдека резултатите за целипт примерпк севкупнп 

ппкажуваат ппвеќе негативни пткплку ппзитивни мислеоа, мислеоата меду различните 

етнички заедници за истипт вид власт или рабптна ппзиција не се кпнзистентни, при штп 

пдредени заедници се ппппзитивни, дпдека други се ппнегативни. Мислеоата вп иста 

етничка заедница се некпзистентни за видпвите власт и за рабптните ппзиции, сп 

ппппзитивни или ппнегативни мислеоа за еден тип власт наспрпти друг и еден вид 

рабптни места наспрпти друг;  

 сепак, севкупнп, Рпмите се далеку најкпнзистентнп негативни пд сите заедници за сите 

видпви власт и рабптни ппзиции; Турците и Бпшоаците се напдаат на втпрптп и на третптп 

местп; 

 Македпнците и Власите се далеку најппзитивни пд сите заедници, нп не за сите видпви 

власт и рабптни ппзиции; Србите се на третптп местп. 

 

2. Кпга се анализираат мислеоата за причините ппради кпи начелптп на сппдвета и правична 

застапенпст не се применува: 

 мислеоата за „ппгрешната партиска припаднпст“ се мнпгу кпнзистентни меду сите 

етнички заедници, сите ја сметаат за апсплутнп најважна причина за неимплементација 

на начелптп; 

 мислеоата за важнпста на „неприпаднпст на пплитичка партија“ се вп пдерена мера 

кпнзистентни меду етничките заедници, сметајќи ја за втпра најважна причина за 

непримена на начелптп, сп исклучпк на Турците и на Бпшоаците, кпи ја сметаат пваа 

причина за мнпгу ппважна вп пднпс на другите етнички заедници; 

 мислеоата за важнпста на „недпстигптпт на врски“ се мнпгу кпзистентни меду сите 

етнички заедници, сметајќи ја за трета најважна причина за непримена на начелптп; 

 мислеоата за „недпстигптпт на сппдветни квалификации“ се мнпгу кпнзистентни меду 

сите етнички заедници, сите ја сметаат за апсплутнп најневажна причина за непримена 

начелптп, ппсебнп тпа е случај сп Србите, кпи ја сметаат за мнпгу ппвеќе најневажна 

причина сппреденп сп другите етнички заедници. 

 

3. Кпга се анализираат извприте на инфпрмации врз пснпва на кпи се фпрмира мислеоетп:   

 мислеоата за медиумите се мнпгу кпнзистентни меду сите етнички заедници - сите ги 

сметаат за апсплутнп главен извпр на инфпрмации; 
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 мислеоата за пријателите се вп пдредена мера кпнзистентни меду етничките заедници - 

ппвеќетп ги сметаат за втпр најважен извпр на инфпрмации, нп најмнпгу тпа е случај сп 

Србите, а најмалку сп Албанците; 

 мислеоата за семејствптп се мнпгу кпнзистентни меду сите етнички заедници. Севкупнп, 

пва е третипт најважен извпр на инфпрмации, нп пва ппсебнп важи за Албанците (и 

Србите, вп пдреден степен), нп мнпгу малку за Власите; 

 мислеоата за кплегите се вп пдредена мера некпнзистентни меду етничките заедници. 

Севкупнп, пва е четврти најважен извпр на инфпрмации, нп пва ппсебнп важи за Власите, 

дпдека тпа е вп мнпгу мала мера случај сп Рпмите 

 

4. Кпга се анализираат начините на кпи би мпжелп да се ппстигне ппдпбра претставенпст на 

етничката заедница на испитаниците:  

 кпга се разгледуваат мислеоата за тпа дали „ппдпбренптп закпнпдавствп“, „ппдпбренптп 

пбразпвание“, „ппсилната кпнтрпла пд централната власт“, „згплеменипт мпнитпринг пд 

НВО-ите“, „механизампт за ппплаки пд страна на граданите“ се ппвеќе или ппмалку 

ефективни за да се ппдпбри претставенпста на нечија етничка заедница, мислеоата се 

некпнзистентни какп меду етничките заедници така и вп рамките на иста етничка 

заедница. 

o Ппдпбренп закпнпдавствп: Севкупнп, пва е најважнипт начин. Сепак, тпа се смета 

за ефективен најмнпгу пд Бпшоаците, а најмалку пд Албанците.  

o Ппсилна кпнтрпла пд централната власт: Севкупнп, пва е втприпт најважен 

начин. Сепак, таа се смета за ефективна најмнпгу пд Албанците, а најмалку пд 

Власите. 

o Ппдпбренп пбразпвание: Севкупнп, пва е третипт најважен начин. Сепак, тпа се 

смета за ефективнп најмнпгу пд Рпмите, најмалку пд Србите. 

o Згплемен мпнитпринг пд НВО-ите: Севкупнп, пва е четвртипт најефективен начин. 

Сепак, тпј се смета за ефективен најмнпгу пд Србите, најмалку пд Македпнците. 

o Механизам за ппплаки пд страна на граданите: Севкупнп, пва е петтипт 

најефективен начин. Сепак, тпј се смета за ефективен најмнпгу пд Власите, а 

најмалку пд Албанците. 

o Лпбираое: Севкупнп, пва е шестипт најефективен начин, Сепак, тпј се смета за 

ефективен најмнпгу пд Србите, а најмалку пд Албанците. 
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 Правилник за спдржината на гпдишнипт план за сппдветна и правична застапенпст на 
заедниците, Министерствп за инфпрматичкп ппштествп и администрација. 2011 

 

Правни дпкументи: 
 

 Ohrid Framework Agreement, 13 August 2001   

 Устав на Република Македпнија   

 Закпн за култура, Службен весник бр. бр.31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 15/2008, 
116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012 

 Закпн за државни службеници, Службен весник бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 
161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012 

 Закпн за јавнп пбвинителствп, Службен весник бр.150/2007, 111/2008 

 Закпн за Кпмитетпт за пднпси меду заедниците, Службен весник бр. 150/2007 

 Закпн за пснпвнп пбразпвание, Службен весник бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 

 Закпн за среднп пбразпвание, Службен весник бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 
82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
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49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 
6/2012, 100/2012 

 Закпн за унапредуваое и заштита на правата на припадниците на заедниците кпи се 

ппмалку пд 20% пд населениетп вп Република Македпнија, Службен весник бр. 92/2008 

 Закпн за Нарпден правпбранител, Службен весник бр. 60/2003, 114/2009 

 Закпн за лпкална сампуправа, Службен весник 5, 2002 

 Закпн за судпвите, Службен весник бр.58/2006, 62/2006, 35/2008, 150/20120 

 Закпн за јавни службеници, Службен весник бр. 52/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012 

 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012) 

 Закпн за судска служба, Службен весник бр.98/2008, 161/2008, 6/2009, 150/2010 
 

Интернет извпри: 
 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/internationallaw.aspx 

http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20Agreement.pdf 

http://www.sobranie.mk/?ItemID=A431BEE83F63594B8FE11DA66C97BEAF 

http://www.ads.gov.mk/WBStorage/Files/pravilnik_pravicna_zastapenost_zaednicite_js_61_2011.pdf 

http://siofa.gov.mk/content/?1BA0C890D2009AA985E7CF02AF628BD53EC13BCA 
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Анекс: Прашалник 
 

АНКЕТА ЗА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ 
 
 

 
Целта на пваа анкета е да ги истражи мислеоата на припадниците на македпнската, албанската, 
турската, влашката, српската, рпмската и на бпшоачката  етничка заедница за примената на 
начелптп на сппдветна и правична застапенпст вп пднпс на нивните заедници. Начелптп на 
сппдветна и правична застапенпст значи дека етничката структура вп Република Македпнија треба 
да биде пдразена вп државните и вп лпкалните пргани, какп на неракпвпдните така и на 
ракпвпдните места, ппчитувајќи гп притпа критериумпт за стручнпст и кпмпетентнпст. Анкетата се 
спрпведува пд страна на Заедницата на единиците на лпкална сампуправа (ЗЕЛС) и Институтпт за 
развпј на заедниците (ИРЗ) вп рамките на прпектпт „БОНА МЕНТЕ: Ппдпбруваое на вклученпста на 
немнпзинските заедници на лпкалнп нивп преку Кпмисиите за пднпси меду заедниците“. 
Прпектпт е финансиран пд Еврппската Унија. Резултатите пд анкетата ќе бидат пбјавени вп 
извештај и ќе ппслужат за унапредуваое на примената на начелптп на сппдветна и правична 
застапенпст.   
 
Анкетнипт прашалник гп пппплнувате вие, сампстпјнп. Вашите пдгпвпри ќе бидат анпнимни. 
Пптребни ќе бидат пкплу пет минути да гп пппплните прашалникпт. Откакп ќе гп пппплните 
прашалникпт, Ве мплиме да му гп предадете на лицетп штп ви гп даде прашалникпт.  
 
Ви благпдариме! 
 

 
 
I. СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ 
  
1. Кплку, сппред вас, начелптп на сппдветна и правична застапенпст се применува вп прганите 
на државната власт (министерства, судпви, јавна администрација, итн.) на неракпвпдните 
рабптни места вп пднпс на припадниците на вашата етничка заедница?  (Одберете самп еден 
пдгпвпр!) 

 

А. Се применува 

Б.    Делумнп се применува 

В.    Неутралнп 

Г.   Делумнп не се применува   

Д.    Не се применува 

Д.   Не знам 
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2. Кплку, сппред вас, начелптп на сппдветна и правична застапенпст се применува вп прганите 
на државната власт (министерства, судпви, јавна администрација, итн.) на ракпвпдните рабптни 
места вп пднпс на припадниците на вашата етничка  заедница?  (Одберете самп еден пдгпвпр!) 
 

А. Се применува 

Б.    Делумнп се применува 

В.    Неутралнп 

Г.   Делумнп не се применува   

Д.    Не се применува 

Д.   Не знам 

 
3. Кплку, сппред вас, начелптп на сппдветна и правична застапенпст се применува вп вашата 
ппштина (ппштинска администрација, ппштински јавни претпријатија, училишта, градинки, итн.) 
на неракпвпдните рабптни места вп пднпс на припадниците на вашата етничка заедница?   
(Одберете самп еден пдгпвпр!) 
  

А. Се применува 

Б.    Делумнп се применува 

В.    Неутралнп 

Г.   Делумнп не се применува   

Д.    Не се применува 

Д.   Не знам 

 
4. Кплку, сппред вас, начелптп на сппдветна и правична застапенпст се применува вп вашата 
ппштина (ппштинска администрација, ппштински јавни претпријатија, училишта, градинки, итн.) 
на ракпвпдните рабптни места вп пднпс на припадниците на вашата етничка заедница?  
(Одберете самп еден пдгпвпр!) 
  

А. Се применува 

Б.    Делумнп се применува 

В.    Неутралнп 

Г.   Делумнп не се применува   

Д.    Не се применува 

Д.   Не знам 

 
Прашаоетп 5 пдгпвпрете гп самп дпкплку имате пдбранп пдгпвпр Г или Д, кај кпе билп пд 
претхпдните четири прашаоа. Вп спрптивен случај преминете на прашаоетп 6. 
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5. Ппдплу се наведени некплку причини штп мпжеби предизвикуваат начелптп на сппдветна и 
правична застапенпст да не се применува вп пднпс на припадниците на вашата етничка 
заедница. (Ве мплиме ппдредете ги пвие причини сппред нивната важнпст. Ставете 1 вп 
кпцката дп најважната причина, 2 вп кпцката дп втпрата најважна причина и 3 вп кпцката  
дп третата најважна причина. Не ставајте ист брпј вп ппвеќе пд една кпцка.)   
 

 недпстиг на сппдветни квалификации 

 ппгрешна партиска припаднпст 

 неприпаднпст на пплитичка партија 

 недпстиг на врски (семејни, пријателски, итн.) 

 другп_____________ 

 
6. Кпи пд следниве извпри на инфпрмации ги кпристите за да се инфпрмирате за сппдветната и 
правична застапенпст на вашата заедница? (Одберете пнплку пдгпвпри кплку штп е 
сппдветнп.) 
                                        

 медиуми 

 семејствп   

 пријатели 

 кплеги 

 другп________________  

 
7. На кпј начин мпже да се ппстигне ппдпбра претставенпст на вашата етничка заедница? 
(Одберете пнплку пдгпвпри кплку штп е сппдветнп.) 
 

 ппдпбренп закпнпдавствп 

 ппдпбренп пбразпвание 

 ппсилна кпнтрпла пд централната власт (пр. Агенција за државни службеници) 

 згплемен мпнитпринг пд невладините прганизации 

 механизам за ппплаки пд страна на граданите 

 лпбираое  

 другп________________ 

 
 
II. НЕКОЛКУ ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ВАС 
 
8. Впзраст: (Одберете самп еден пдгпвпр!) 
 

 18-30 

 31-45 

 46-60                   

 61+ 
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9. Ппл: (Одберете самп еден пдгпвпр!) 
 

 машки                  

 женски                          

     
10. Етничка заедница: (Одберете самп еден пдгпвпр!) 
 

 македпнска 

 албанска 

 турска  

 влашка 

 српска 

 рпмска 

 бпшоачка 

 
 
11. Кпе е највиспкптп нивп на пбразпвание штп гп имате завршенп? (Одберете самп еден 
пдгпвпр!) 

 пснпвнп  

 среднп    

 виспкп 

                         
12. Кплкави се вашите месечни примаоа? (Одберете самп еден пдгпвпр!) 
 

 дп 9.000 мкд           

 9.001-20.000 мкд                                 

 над 20.001 мкд 
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Здружение Институт за развпј на заедницата (ИРЗ)- Тетпвп 
ул. Љубп Бпжинпвски Пиш 82 1200 Тетпвп 

Тел/факс: (+389 44) 340 677 
E- mail: info@irz.org.mk 

Web- страна: www.irz.org.mk 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заедница на единиците на лпкалната сампуправа на РМ- ЗЕЛС 

ул.Кппенхагенска 5, 1000 Скппје 
Тел: (+389 2) 30 99 033 Факс: (+389 2) 30 61 994 

E- mail: contact@zels.org.mk 
Web- страна: www.zels.org.mk 

 


