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ВОВЕД  
Оваа студија за јавна политика е подготвена во рамки на истражувачкиот 

проект: „Локални јазични политики за немнозинските заедници: алатки за 

поефективна имплементација“, спроведен од Институтот за Демократија 

СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС Скопје (ИДСЦС), а поддржан од страна на Словачкиот 

и Балканскиот фонд за јавни политики (Slovak and Balkan Public Policy 

Fund). Целта на проектот е да ги информира носителите на одлуки и 

креаторите на политики во единиците на локалната самоуправа (ЕЛС) и 

националните институции за проблемите, предизвиците, но и успешните 

практики поврзани со спроведувањето на политиките на повеќејазичност 

на локално ниво во Македонија. Воедно, проектот цели да ги формулира и 

да ги промовира во јавноста достапните алтернативи на јавните политики 

кои на ЕЛС ќе им овозможат поефективно спроведување на правото на 

службена употреба на јазиците на немнозинските заедници. Врз основа на 

оваа студија, ИДСЦС ќе продолжи да се залага за целосно спроведување на 

Уставниот член 7, кој поставува основа за употребата на немнозинските 

јазици како службени јазици на локално ниво и ќе продолжи да ги 

промовира можните сценарија кои би можеле да придонесат за 

поефикасна имплементација.  

Истражувачкиот проект „Локални јазични политики за немнозинските 

заедници: алатки за поефективна имплементација“ е структуиран во два 

дела. Првиот дел го вклучува самиот истражувачки процес, а вториот 

подразбира застапувачки активности. Првиот дел беше спроведен во 

периодот ноември 2013 – март 2014. Податоците беа собрани во две 

поврзани фази. Во првата фаза, ИДСЦС анкетираше 17 ЕЛС во кои се 

користи повеќе од еден службен јазик. Стандардизираните анкетни 

прашалници беа доставени до сите 30 ЕЛС во кои се користи повеќе од 

еден службен јазик, со исклучок на Град Скопје, но вкупно 17 од нив  

доставија одговори. Градот Скопје, кој претставува ЕЛС со посебен статус 

во македонскиот систем на локална самоуправа, не беше анкетиран во 

првата фаза од истражувањето, но беше вклучен во втората фаза. 

ЕЛС кои одговорија на анкетниот прашалник се следните: Боговиње, 

Брвеница, Гостивар, Долнени, Јегуновце, Кичево, Липково, Сарај, Сопиште, 
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Струга, Студеничани, Теарце, Тетово, Центар Жупа, Чаир, Чашка и Чучер 

Сандево. 

Следните ЕЛС не ги доставија одговорите на прашалниците  во 

предвидениот временски рок од 30 дена: Арачиново, Бутел, Дебар, 

Желино, Зајас, Зелениково, Крушево, Куманово, Маврово и Ростуше, 

Петровец, Пласница, Старо Нагоричане и Шуто Оризари.  

Дистрибуцијата на прашалниците до ЕЛС се одвиваше преку електронска 

пошта и факс. Тимот на ИДСЦС оствари контакт со претставници од 

секторот за односи со јавност во соодветните ЕЛС пред доставувањето на 

прашалникот. Дополнителни напори преку телефонски контакти беа 

остварени со цел да се поттикнат службените лица да одговорат на 

прашалникот, но некои од овие контакти не резултираа со позитивен 

исход. Некои ЕЛС кои не одговорија на анкетата, телефонски беа 

консултирани во однос на некои специфични прашања (таков е примерот 

со Куманово и Шуто Оризари), но овие информации беа ограничени во 

споредба со информациите добиени преку прашалниците. За оние ЕЛС кои 

воопшто не одговорија, дури и основниот податок за тоа кои се службени 

јазици во општината остана непознат. За тој дел од ЕЛС, ИДСЦС достави 

барања за пристап до информации од јавен карактер, што се покажа како 

успешен процес. На овие барања одговорија општините Врапчиште, 

Крушево, Петровец и Старо Нагоричане. Сето ова значи дека за време на 

првата фаза на истражувањето (анкетата и нејзините последователни 

активности), ИДСЦС успеа да обезбеди податоци за вкупно 23 ЕЛС од 

предвидениот примерок од 30. Регистрираните трендови од оваа 

истражувачка фаза се претставени во Поглавјето III од студијата. 

Стандардизираниот прашалник кој го пополнуваа официјалните лица 

од ЕЛС е поделен на пет теми: 1. Службени јазици во ЕЛС; 2. Области на 

употреба на јазиците; 3. Ангажирани службеници за овозможување на 

службена употреба на јазиците на немнозинските заедници; 4. Финансии; 

и 5. Времетраење и конзинстентност на употребата и можности за 

поефективно спроведување. Прашалникот содржи вкупно 18 затворени 

прашања. Целта на првиот чекор од истражувачкиот процес беше да се 

соберат податоци кои би ја покажале генералната слика и состојбите со 

спроведувањето на локалните јазични политики насочени кон 

немнозинските заедници.  
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Во втората фаза на истражувањето, тимот на ИДСЦС селектираше шест 

ЕЛС како студии на случај во кои беа спроведени полу-структурирани 

интервјуа со службени лица од различни профили (политичари, 

службеници во локалната администрацијата и преведувачи). Вкупниот 

број на спроведени полу-структурирани интервјуа во оваа фаза е 15. 

Темите на интервјуата наликуваа на темите од прашалникот, но со оглед 

на фактот дека во поголемиот дел од овие шест ЕЛС беа интервјуирани 

службеници од различни профили, им овозможи на истражувачите да 

добијат увид во различни перспективи околу главните предизвици 

поврзани со локалните јазични политики. Истражувачите имаа можност да 

развијат посеопфатно разбирање на состојбите во секоја од овие шест ЕЛС.      

ЕЛС кои беа вклучени во втората фаза на истражувањето се следните: 

Градот Скопје, општините Куманово, Гостивар, Чаир, Студеничани и 

Долнени. Овие ЕЛС беа избрани врз база на неколку критериуми кои 

овозможија разновидност на примерокот. Прво, се целеше да вклучат ЕЛС 

во кои спроведувањето на локалните јазични политики е на повисоко ниво 

(Град Скопје и Гостивар се покажаа како најнапредни во овој поглед); 

второ, употребата на повеќе од два службени јазици беше исто така важен 

критериум (сите шест ЕЛС со исклучок на Град Скопје); трето, се целеше да 

се вклучат и урбани и рурални ЕЛС (Студеничани и Долнени се рурални 

ЕЛС); четврто, постоењето на варијации во моделот на јазична политика 

(Куманово со својот специфичен модел претставува најкарактеристичен 

пример); и петто, неодамнешното воведување на „нови“ јазици во 

службена употреба, исто така беше критериум (таков е случајот со Чаир и 

Студеничани кои го воведоа турскиот јазик во официјална употреба во 

2013 година).  

Врз основа на собраните податоци преку анкетата и полу-структурираните 

интервјуа, како и преку достапните официјални документи и други 

секундарни извори на податоци, оваа студија детално ја прикажува 

состојбата во шесте избрани студии на случај (види Поглавје IV). 

Дополнително, во втората истражувачка фаза, беа одржани состаноци и 

средби и со други релевантни засегнати страни: претставници од 

Секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор (ССРД), 

Заедницата на единиците на локална самоуправа (ЗЕЛС) и Мисијата на 

ОБСЕ во Скопје. Преку овие средби се доби уште посеопфатен увид во 
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состојбите во однос на спроведувањето на локалните јазични политики. 

Листата на сите лица кои беа интервјуирани или со кои беа одржани 

состаноци за целта на овој истражувачки проект е достапна кон крајот на 

оваа студија.  

СКИЦА НА СТУДИЈАТА 
Студијата е поделена на пет поглавја: 

Првото поглавје, со наслов „Локални јазични политики по Охридскиот 

рамковен договор“, има за цел да го запознае читателот со концептот на 

јазичните политики, како и со спецификите на Република Македонија во 

поглед на употребата на јазиците. Намерата на првото поглавје е да 

послужи како почетна точка на анализата, како и да ги прикаже 

достапните информации за моменталната состојба со спроведувањето на 

локалните јазични политики.  

Второто поглавје, „Правна рамка за локална јазична политика“, ја 

анализира релевантната законска рамка за јазичните политики на 

локално ниво. Во оваа секција понуден е преглед на сите релевантни 

законски одредби и идентификувани се пет области на употреба на 

јазиците врз кои е работена подоцнежната анализа.  

Третото поглавје, „Моментална состојба“, дава прецизен преглед на сите 

ЕЛС кои употребуваат повеќе од еден службен јазик, како и преглед на 

нивната етничка композиција. Со оглед на тоа дека ваков преглед на 

службените јазици во ЕЛС досега не беше јавно достапен, овој дел од 

студијата е од големо значење.  

Четвртото поглавје „Студии на случај: шест примери на спроведување на 

локалните јазични политики“ прикажува длабинска анализа на шестте 

ЕЛС кои беа истражувани од страна на истражувачите на ИДСЦС. Некои од 

трендовите кои се сретнуваат во овие шест студии на случај се 

повторуваат и во некои други ЕЛС кои не беа дел од овој примерок кој 

послужи за длабинска анализа..  

Петтото поглавје „Заклучоци и препораки“ ги презентира заклучоците и 

формулираните препораки кои се насочени до различни засегнати страни. 

Целта е да се понудат издржани предлози за тоа како може да се подобри 

спроведувањето на локалните јазични политики и со тоа да се направат 
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поефективни за крајните корисници, односно припадниците на 

немнозинските етнички заедници.  
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I. ЛОКАЛНИ ЈАЗИЧНИ ПОЛИТИКИ ПО ОРД  

ВОВЕД ВО ЈАЗИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ 
Секоја држава се служи со барем еден јазик преку кој ги остварува сите 

свои надлежности, т.е. службен (официјален) јазик или јазик во службена 

(официјална) употреба. Некои држави користат повеќе од еден јазик во 

службена употреба, а некои се служат и со поголем број на такви јазици. 

Некои држави овозможуваат службена употреба на јазици кои не се 

службени на национално ниво во одредени географски области, територии 

или специфични сфери од државните надлежности. Овие варијации во т.н. 

јазични политики на државите, зависат од повеќе фактори: степенот на 

јазична разноликост во националните граници, територијалната 

концентрација на одредени јазични групи, односите помеѓу т.н. 

„титуларни“ мнозински групи и малцинствата, способноста на 

институциите да функционираат на повеќе од еден јазик итн.    

Почнувајќи од 2001 година, а како резултат на внесувањето на одредбите 

од Охридскиот рамковен договор (ОРД) во правната рамка, Република 

Македонија ги промени своите јазични политики кон немнозинските 

етнички заедници. На национално ниво, беше воведен уште еден јазик во 

службен употреба, а беше воведено и високо образование на мајчин јазик 

за припадниците на немнозинските заедници. Дополнително, во рамките 

на единиците на локалната самоуправа (ЕЛС), беа воведени неколку 

немнозински јазици како службени. Оваа студија за јавна политика се 

однесува на овој последен аспект од македонската јазична политика, 

односно на спроведувањето на локалните јазични политики во периодот 

по ОРД.  

Под јазична политика ќе подразбираме „...систематски, рационален и 

теоретски базиран обид на општествено ниво за модифицирање на 

јазичната околина со цел на зголемување на вкупната благосостојба... 

(јазичната политика) најчесто е спроведена од страна на официјални 

органи или нивните сурогати и е насочена кон еден дел или кон целата 

популација која е под нивна јурисдикција...“ (Grin 2003, 30). 

Кон дефиницијата на Грин треба да се направат неколку дополнителни 

забелешки поврзани со оваа студија. Прво, тука не интересираат 

политиките спроведени од страна на државните органи и институции, 
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поспецифично, во нашиот интерес се политиките кои се спроведени од 

единиците на локална самоуправа во Република Македонија. Тоа значи 

дека ги исклучуваме јазичните политики спроведени од страна на 

националните институции (освен доколку се во поддршка на политиките 

на ЕЛС), но и оние имплементирани од страна на приватни ентитети, како 

што се компаниите, невладините организации итн., кои можат да 

спроведуваат активности со кои се таргетира соодветната јазична околина 

за нивни сопствени цели. Второ, јазичната политика е разбрана како 

систематски и рационален обид вкоренет во теоријата, што во суштина би 

значело дека фокусот е на кохерентен и планиран сегмент на јавната 

политика, а не спонтан акт на државните органи. Следствено, јазичните 

политики се планирани, креирани и егзекутирани, а не несистематски 

спроведени. Трето, јазичните политики  ја таргетираат популацијата или 

само дел од неа, а нивната основната цел е да ја модифицираат јазичната 

средина со цел зголемување на вкупната благосостојба. Јазикот може да 

биде значајна бариера за индивидуата, особено во јавната сфера и во некои 

условно „стресни“ ситуации, како што е судска постапка или учеството во 

образовниот систем. Следствено, модифицирањето на јазичната средина 

со примена на повеќе од еден јазик во службената употреба може да биде 

од корист за членовите на јазичните заедници на кои „првиот“ официјален 

јазик, не им е мајчин.1  Така, со овозможување јазикот на една јазична 

група да се користи во службената употреба, се зголемува благосостојбата 

на таа јазична група, а со тоа се зголемува и вкупната благосостојба на 

популацијата. 

Потребно е да се нагласи дека во оваа студија не интересираат ситуациите 

на коегзистенција на јазиците и јазичните групи како дел од јавната 

политика и можноста овие јазици да се користат во службена употреба. 

Јазичната средина може да биде модифицирана во однос на употребата на 

еден јазик со стандардизирање на тој јазик кој пред тоа се користел во 

колоквијалната комуникација. Со тоа, тој јазик би ги исполнил условите да 

стане службен јазик на една држава, тоа е составен дел на процесот на 

                                                 
1 Идеjата дека нееднаквата лингвистичка компетенција има последици по 
индивидуите во јавната сфера е елаборирана од страна на автори кои ги разгледуваат 
јазичните политики од перпектива на нормативната политичка теорија. Види: Pool 
(1991), Patten (2001) и Van Parijs (2002).  
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јазично планирање и секоја држава поминува низ тој процес (види Kaplan и 

Baldauf, 1997). Сепак, ние сме заинтересирани за процесот кој ги опфаќа 

врските помеѓу повеќе јазици, повеќе отколку за процеси и активности кои 

целат кон приспособување на употребата и функционирањето на само 

еден јазик. Дополнително, нашиот интерес е фокусиран на специфичен 

контекст – јазиците на територијата на Република Македонија и групи кои 

се поврзуваат со овие јазици како и политиките кои ги спроведуваат 

единиците на локалната самоуправа како одговор на широката јазична 

разноликост на Република Македонија.  

ВОВЕД ВО ЈАЗИЧНАТА ПОЛИТИКА НА МАКЕДОНИЈА 
Како што е добро познато, започнувајќи од 2001 година и со внесувањето 

на одредбите од Охридскиот рамковен договор (ОРД) во македонската 

правна рамка, јазичните политики се значајно либерализирани. Беа 

опфатени две општи сфери на употреба на јазиците : службената употреба 

и образованието. Во сферата на образованието, почнувајќи од 2001 година  

овозможено е високо образование на мајчин јазик за припадниците на 

најголемата етничка (немнозинска) заедница –албанската. Истовремено, 

областите на официјална комуникација беа значајно либерализирани на 

два начина: прво, aлбанскиот јазик беше воведен како јазик во службена 

употреба во одредени области на употреба на национално ниво; и второ, 

правилото за службена употреба на немнозниските јазици на локално 

ниво беше изменето преку можноста еден јазик да добие статус на службен 

јазик во оние ЕЛС каде одредени заедници се застапени со најмалку 20% 

од вкупната популација (освен албанскиот, службени на локално ниво 

според ова правило се и турскиот, српскиот и ромскиот јазик). 

Претходните законски одредби вклучуваа барање според кое најмалку 

50% од популацијата треба да припаѓа на една немнозинска етничка 

заедница за јазикот на оваа група да може да се користи како службен 

јазик во соодветната ЕЛС. Оваа анализа се фокусира само на делот на 

службена комуникација и само на аспектите на службената комуникација 

на локално ниво, исклучувајќи го националното ниво, а со тоа и употребата 

на јазиците во судските постапки, изборните процедури и комуникацијата 

со националните тела и органи.  

Започнувајќи од 2001, покрај либерализацијата на употребата на 

немнозинските јазици во јавниот простор (т.е. воведување на втор 
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службен јазик на национално ниво и повеќе од еден службен јазик на 

локално ниво), Македонија исто така се соочи и со предизвикот за 

дефинирање и определување на сферите на употреба на јазиците на 

немнозинските заедници. Ова стана неопходност по измените на Уставот 

во 2001 година, предвидени со ОРД, со кои не се обезбеди еднаквост на 

употребата на македонскиот и албанскиот јазик во прв план, а следствено 

и со употребата на другите јазици користени од „помалите“ заедници. Оваа 

ситуација го отвори прашањето за определување на јавните сфери каде 

македонскиот јазик има ексклузивна употреба, пред сè поради тоа што 

само сферата на употреба за меѓународни односи беше дефинирана како 

таква. Оваа недоследност беше донекаде третирана со изгласувањето на 

посебен закон во 2008 година. Овој закон во тоа време беше критикуван од 

страна на политичките претставници на немнозинските заедници, најпрво 

врз основа на квалитет и присутните недоречености, но и во однос на 

дефицитарните ресурси на органите одговорни за неговата 

имплементација. 

Последниот Извештај за напредокот на Македонија за 2013 година, 

изготвен од страна на Европската комисија оцени дека „Во однос на 

односите меѓу заедниците, Охридскиот рамковен договор е во сила од 2001 

година, но сè уште е потребен напредок за системските прашања во однос 

на децентрализацијата, недискриминацијата, правичната застапеност, 

употреба на јазици и образование. Недостига мониторинг на прашањата за 

употребата на јазиците...“2 Во Извештај од 2012, изготвен од страна на 

Секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор (ССРД) 

во однос на спроведувањето на ОРД, истакнати беа следниве точки во 

поглед на употребата на немнозинските јазици на локално ниво:  

Прво, оценето е дека има потреба од вработување и ангажирање на 

дополнителн број на преведувачи во државните институции (вклучувајќи 

ги органите на ЕЛС), како и потреба од континуирани обуки и 

унапредување на веќе вработените и ангажирани преведувачи. Второ, 

граѓаните треба да бидат подобро информирани за правото на користење 

на својот мајчин јазик во двете општи сфери – службената употреба и 

образование. Трето, во оние ЕЛС каде има трошоци кои се неопходни за 

                                                 
2 Извештај за напредокот на Република Македонија. СВД (2013) 413 конечна верзија. 
Брисел, 16.10.2013 год., стр. 16.  
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спроведување и исполнување на правото за употреба на мајчиниот јазик, 

потребно е креирање на посебна буџетска линија во нивните буџети која 

ќе се однесува на овие трошоци. Ова не е пракса во повеќејазичните ЕЛС. 

Четврто, потребни се повеќе информирации за употребата на јазиците на 

заедниците во рамките на ЕЛС, а Заедницата на единиците на локална 

самоуправа (ЗЕЛС) беше задолжена за изготвување на овие информации.3 

Во периодот 2007 – 2008 година, ЗЕЛС имплементираше проект чија цел 

беше поддршка на ЕЛС преку набавки на опрема за симултан превод за 

седниците на општинските совети. Финансиските средства беа обезбедени 

преку донации од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка 

(Swiss Agency for Development and Cooperation, SDC). Вкупно 29 ЕЛС беа 

опремени со кабини за толкувачи, слушалки, микрофини и останата 

технички опрема неопходна за изведување на симултан превод. Во некои 

ЕЛС кои користат два немнозински јазика беа набавени две преведувачки 

кабини. Со ова, речиси сите ЕЛС во Македонија кои користат немнозински 

јазик во официјална употреба, беа комплетно опремени за спроведување 

на повеќејазични сесии на пленарните седници на општинските совети.4 

Во 2010 преку здружени напори на ССРД и Мисијата на ОБСЕ во Скопје, 

започна процес за развивање на Акциски план за имплементација на 

Законот за употреба на јазиците кои ги зборуваат најмалку 20% од 

граѓаните на Република Македонија во единиците на локалната 

самоуправа од 2008 година. Беше формирана работна група сочинета од 

претставници на неколку релевантни министерства задолжена за 

подготовка на Акциски план. Подготовката на Акцискиот план е завршена 

во 2012, но до денес тој сеуште не е усвоен од страна на Владата, па 

целокупниот процес во овој момент е „замрзнат“.5 

Исто така, во 2012 година, беше формиранo и посебно Одделение за 

мониторирање на процесот на образование, култура и употреба на 

јазиците, во рамки на Секторот за спроведување на рамковниот договор во 

                                                 
3 Извештај по однос на состојбата за имплементацијата на сите политики што 
произлегуваат од Охридскиот рамковен договор. Влада на Република Македонија, 
Секретаријат за спроведување на Охридскиот рамковен договор, Скопје 2012, стр. 85. 
4 Оваа информација беше добиена во интервјуто спроведено со претставник на ЗЕЛС. 
5 Оваа информација беше добиена во интервјуата спроведени со претставници на ССРД 
и Мисијата на ОБСЕ во Скопје.  
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ССРД, како тело кое може да даде поддршка во спроведувањето на 

употребата на јазиците на немнозинските заедници. Сепак, до денес, 

одделението  сè уште не е опремено со доволно човечки ресурси и не 

фунционира со сите свои потенцијали и во согласност со својата улога.  

Ефективна испорака на правото за користење на мајчиниот јазик на 

припадниците на немнозинските заедници е обврска која произлегува од 

Уставниот Амандман V кон Членот 7 кој ја дава основата за македонските 

јазични политики. И покрај тоа што службената употреба на 

немнозинските јазици не е меѓународна норма, постојат многу 

меѓународни документи кои ја поддржуваат официјалната употреба на 

јазиците на заедниците, особено во области и територии кои се населени 

со значаен број припадници на малцинската заедница.6 Во „духот“ на 

Амандманот V кон Членот 7, како и според најнапредните меѓународни 

препораки, во оваа студија се промовирани препораки засновани на 

истражувачки наоди и насочени кон засегнатите страни, со цел поддршка 

на ЕЛС во спроведувањето на локалните јазични политики.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Некои од најнапредните меѓународни документи кои содржат одредби во однос на 
овие прашања се препораките на Високиот комесар за национални малцинства на 
ОБСЕ. Станува збор за Хашките препораки во врска со образовните права на 
националните малцинства (1996), Препораките од Осло во врска со јазичните права на 
националните малцинства (1998), Препораките од Лунд во врска со ефактивното 
учество на националните малцинства во јавниот живот (1999) и Препораките од 
Љубљана за интеграција во разнолики општества (2012). Сите овие документи се 
уредно референцирани во нивната верзија на англиски јазик со придружни 
објаснувања во делот Референци на крајот од оваа студија. Дополнително, јазичните 
права на националните малцинства се застапени и во документите усвоени во рамки 
на Организацијата на обединетите нации (ООН), а на Европско ниво во рамки на 
Советот на Европа.   
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КЛУЧНИ НАОДИ И ЗАКЛУЧОЦИ: 

1. Во 2001 година, Македонија значително ги либерализираше 

јазичните политики во две општи сфери: образование и службена 

употреба (на национално и локално ниво).  

2. Оваа студија е фокусирана на само еден аспект од Македонската 
јазична политика: политиките кои ги спроведуваат единиците на 
локалната самоуправа. Како таква, студијата не го разгледува 
користењето на јазиците на немнозинските заедници во 
образованието, ниту во службената употреба на национално ниво.   

 
3. Спроведувањето на локалните јазичните политики се соочува со 

извесни потешкотии: недостаток од човечки ресурси и буџетски 

средства, како и недостаток на информации до граѓаните за 

нивните права за службена употреба на својот мајчин јазик. 

4. Во изминативе неколку години, ЕЛС беа опремени со 

потребната опрема за изведување симултан превод за седниците 

на Советот.  

 

5. Исто така, беше изготвен нацрт-Акциски план за 

имплементација на „Законот за јазиците“, но тој план ссè уште не е 

усвоен од Владата на Република Македонија.  

 

6. Во рамки на Секретаријатот за спроведување на Охридскиот 

рамковен договор (ССРД) формирано е одделение за 

мониторирање на состојбите со употребата на јазиците, но тоа 

одделение сесè уште не функционира со својот целосен 

потенцијал.  
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II. ПРАВНА РАМКА ЗА ЛОКАЛНА ЈАЗИЧНА 

ПОЛИТИКА  

УСТАВНИ ОДРЕДБИ 

Јазичната политика на ниво на единици на локална самоуправа (ЕЛС), 

односно на локално ниво, е правно регулирана преку Уставот и 

релевантните закони. Амандманот V на Член 7 од македонскиот Устав, 

воведен со Охридскиот рамковен договор (ОРД)7, пропишува дека: 

„Во единиците на локалната самоуправа јазикот и писмото што го 

користат најмалку 20% од граѓаните е службен јазик, покрај македонскиот 

јазик и неговото кирилско писмо. За употребата на јазиците и писмата на 

кои зборуваат помалку од 20% од граѓаните во единиците на локалната 

самоуправа, одлучуваат органите на единиците на локалната самоуправа.“ 

(Амандман V на Член 7, Устав на Република Македонија, 2001) 

Ова значи дека ЕЛС имаат уставна обврска да обезбедат службена 

употреба на јазиците за тие заедници кои составуваат 20% од 

популацијата во рамките на единицата. Дополнително, постои отворена 

можност – доколку заедницата составува помалку од 20 % од населението, 

воведувањето на јазикот на таа заедница во службена употреба е условен 

со позитивна одлука од страна на органите на ЕЛС. Како што предвидува 

Уставот, во сите овие случаи, немнозинскиот јазик се употребува 

паралелно со македонскиот јазик, а никогаш засебно. Вредно е да се 

потенцира дека и пред 2001 слична одредба беше пропишана во истиот 

Член 7 од Уставот. Според таа одредба, потребно беше заедницата да 

составува 50% од населението за јазикот на таа заедница, која е различна 

од македонската, да се користи како службен. И тогаш, на сличен начин, 

потребна беше одлука од страна на органите на ЕЛС за да се воведе јазикот 

на заедницата која сочинува помалку од 50 % од населението на локално 

ниво за службен. 

На тој начин, може да се идентификуваат две основни правила преку кои 

ЕЛС можат да ја креираат својата повеќејазична политика. Прво, ЕЛС имаат 

                                                 
7 Целосниот текст на Охридскиот рамковен договор во неговата интегрална верзија 
која е на англиски јазик е достапен на http://www.ucd.ie/ibis/filestore/ 
Ohrid%20Framework%20Agreement.pdf (пристапено на 17 април 2014).  

http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20Agreement.pdf
http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20Agreement.pdf
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обврска да гарантираат службена употреба на јазиците на оние 

немнозински заедници кои сочинуваат 20% од населението во 

конкретната ЕЛС. Второ, органите кои носат одлуки во ЕЛС се одговорни 

за доделување на статус на службен јазик, доколку заедницата која го 

користи тој јазик е застапена со помалку од 20% како дел од населението. 

Следствено, можеме да направиме разлика помеѓу гарантирана и 

условена употреба на јазиците на немнозинските заедници во 

службената комуникација на локално ниво. За прецизен преглед околу 

тоа кои јазици имаат гарантирана и условена употреба и во кои конкретни 

ЕЛС, читателот може да го погледне Поглавјето III од оваа студија. 

ЗАКОН ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  И ЗАКОН ЗА ГРАД СКОПЈЕ 

Амандманот V од Уставот, кој ги содржи одредбите кои ги утврдуваат 

локалните јазични политики, сепак не ја дефинира целосно оваа област на 

јавната политика. Потребни беа дополнителни закони кои беа усвоени по 

2001. Законот за локална самоуправа од 20028 и Законот за град Скопје од 

20049 содржат конкретни поглавја посветени на локалните јазични 

политики (Поглавје XIV. Службени јазици во општината од Законот за 

локална самоуправа и Поглавје VI. Употреба на јазиците на заедниците во 

градот Скопје и во општините во градот Скопје од Законот за град Скопје). 

Одредбите кои се однесуваат на општините се идентични на одредбите 

пропишани во Законот за град Скопје. Во овој дел од студијата ќе бидат 

претставени одредбите од Законот за локална самоуправа, додека 

читателот треба да знае дека сосема идентични одредби постојат и во 

Законот за град Скопје.10 

Членовите 89 и 90 од Законот за локална самоуправа ги регулираат 

правилата за јазична политика на локално ниво. Пропишано е дека 

македонскиот јазик и неговото кирилично писмо се службени на локално 

ниво, но исто така и дека јазиците и писмата на немнозинските 

                                                 
8 Закон за локална самоуправа, Службен весник на Република Македонија, бр. 5/02 од 29 
јануари 2002.  
9 Закон за град Скопје, Службен весник на Република Македонија, бр. 55/04 од 16 август 
2004. 
10 Град Скопје претставува ЕЛС со посебен статус, во согласност со неговото својство на 
главен град на Република Македонија. Ова е пропишано во Член 4 во Законот за 
локална самоуправа, а Законот на град Скопје дополнително го регулира статусот и 
надлежностите на Град Скопје. 
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заедниците кои ги користат барем 20% од населението се исто така 

службени. Дополнително, овој закон воведува и улога за советот на 

општината – колективното претставничко тело на ЕЛС – кој е 

идентификуван како одговорен за креирањето на локалната јазична 

политика за оние немнозински заедници кои сочинуваат помалку од 20% 

од населението на ЕЛС. Член 90, став 2 од Законот за локална самоуправа 

определува дека: 

„За употребата на јазиците и писмата на кои зборуваат помалку од 20% од 

жителите на општината одлучува советот на општината.“  

(Член 90, став 2, Закон за локална самоуправа, 2002) 

Оваа одредба е важна затоа што ја дефинира улогата на советот на 

општината, колективниот претставнички орган на ЕЛС, како 

централен орган за носење одлуки во однос на прашањата на 

јазичната политика за „помалите“ заедници, т.е. оние заедници кои 

сочинуваат помалку од 20% од населението во конкретна ЕЛС.11 Воедно, 

одлуките за прашањата поврзани со употребата на јазиците на 

немнозинските заедници се исто така предмет на конкретна процедура за 

носење одлуки. Законот за локална самоуправа регулира дека: 

„Прописите кои се однесуваат наупотребата на јазиците и писмата на кои 

зборуваат помалку од 20 проценти од граѓаните во општината се 

усвојуваат со мнозинство гласови од присутните членови на советот, при 

што мора да има и мнозинство гласови од присутните членови на советот 

кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население во 

општината“. 

(Член 41, став 3, Закон за локална самоуправа, 2002) 

                                                 
11 Член 32, став 1 од Законот за локална самоуправа го дефинира Општинскиот совет 
како „претставнички орган на граѓаните кој одлучува во рамките на надлежностите на 
општината“. Членовите на општинските совети (советниците) се избрани на општи, 
директни и слободни избори (Член 33, став 1) со четиригодишен мандат (Член 35, став 
1. Нумеричкиот состав на Советот го одредува населението во општината, односно во 
најмалите општини (кои имаат до 5000 жители) советите се составени од 9 советници, 
додека во најголемите (над 100000 жители) советите се составени од 33 советници 
(Член 34). Во зависност од бројот на жителите, општинскиот совет може да биде 
сочинет од 9, 11, 15, 19, 23, 27, 31 или 33 советници. 
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Овој вид одлучување е општо познат на македонската јавност како 

„гласање по двојно мнозинство“ или „Бадинтерово мнозинство“.12 Целта на 

ваквиот вид на одлучување е да обезбеди заштита за немнозинските 

заедници од надгласување од мнозинската етничка група. Оваа процедура 

за прв пат е воведена во македонското Собрание со инкорпорирањето на 

ОРД во правната рамка. Со тоа што била ограничена на конкретни 

прашања, односно на прашањата кои се однесуваат на образованието, 

културата, употребата на јазиците и симболите на немнозинските 

заедници, на почетокот таа требало да служи како заштитен механизам за 

немнозинските заедници на национално ниво. Сепак, истите правила 

подоцна се прифатени и за донесување на одлуки на локално ниво, 

односно во работата на советите не ЕЛС. 

Комисијата за односи меѓу заедниците (КОМЗ) е уште едно локално тело 

кое е важно за креирањето и имплементирањето на локалните јазични 

политики. КОМЗ е основан во оние ЕЛС каде немнозинска заедница 

составува барем 20% од населението, како што е пропишано со Член 55 од 

Законот за локална самоуправа. Овие комисии, кои се состојат од 

претставниците на сите заедници во рамките на ЕЛС, имаат консултативна 

функција за прашањата кои се релевантни за односите меѓу заедниците. 

Официјалната употреба на јазиците на заедниците е исто така прашање за 

кое КОМЗ има советодавна функција.  

„ЗАКОНОТ ЗА ЈАЗИЦИТЕ“  

Централниот закон кој ја регулира сферата на јавната политика за 

службената употреба на јазиците во Република Македонија е Законот за 

употреба на јазиците кои ги зборуваат барем 20 % од граѓаните на 

Република Македонија и во единиците на локалата самоуправа донесен во 

2008.13 Повеќе познат како „Законот за јазиците“, тој содржи конкретен 

дел за употребата на јазиците на локално ниво (Глава V. Други употреба, 

11. Локална самоуправа, членови 41-43). Правилата пропишани со Уставот и 

                                                 
12 Називот е добиен од презимето на францускиот професор по право Роберт Бадинтер 
(1928). 
13 Закон за употреба на јазиците кои ги зборуваат барем 20% од граѓаните на Република 
Македонија и во единиците на локалната самоуправа, Службен весник на Република 
Македонија, бр. 101/08 од 13 август 2008. 
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Законот за локална самоуправа се потврдени преку Законот за јазиците, 

односно статусот на македонскиот јазик како официјален јазик кој се 

употребува во ЕЛС, статусот на јазиците на заедниците кои сочинуваат 

20% од населението во ЕЛС, како и статусот на јазиците кои ги користат 

заедниците кои се помалку од 20% од населението во ЕЛС. Воедно, улогата 

на општинскиот совет како носител на одлуки во прашањата за локално 

јазична политика за заедниците под 20% и употребата на гласањето со 

двојно мнозинство во ЕЛС и во град Скопје е исто така пропишана. 

Законот за јазици систематски ги обединува сите релевантни одредби на 

јазична употреба кои биле претходно вклучени во различни закони. Во 

однос на јазичната употреба на локално ниво, Законот за јазици 

едноставно ги потврдува веќе постоечките правила кои се претходно 

уставно и законски утврдени, но во неговите одредби можат и да се 

проектираат областите во кои јазиците на немнозинските заедници можат 

да се употребуваат на национално и на локално ниво. Сепак, мора да се 

потенцира дека овие области не се до крај уредении дека можеби се 

потребни дополнителни одредби или други акти кои би ги дефинирале 

постојните недоречености.  

ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ 
Врз основа на прописите од „Законот за јазиците“ оваа студија анализира 

пет општи области на службена употреба на јазиците на 

немнозинските заедници:  

1. Употреба на јазиците во советите на ЕЛС (усмена и писмена употреба); 

2. Употреба во комуникација на граѓаните со органира и телата на ЕЛС 

(усмена и писмена употреба, вклучувајќи го и процесот на пристап до 

информациите од јавен карактер); 

3. Употреба во комуникација на граѓаните со јавните претпријатие во 

надлежност на ЕЛС (усмена и писмена употреба);  

4. Употреба за информативни намени: при публикување на Службените 

гласници/весници на ЕЛС, при истакнување на јавни известувања на 

огласната табла на ЕЛС, при објави на веб-страниците на ЕЛС, весниците 

на ЕЛС и друго; 
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5. Употреба при пишување на таблите на општинските згради и 

општинскиот имот, при пишување на патните знаци, имињата на улиците, 

мостовите и другите инфраструктурни објекти. 

При анализата на моменталната состојба со имплементацијата на 

локалните јазични политики во Поглавјето III, како и при анализата на 

селектираните студии на случај во Поглавјето IV, истражувачите на ИДСЦС 

се фокусираа на петте области на употреба на јазиците на немнозинските 

заедници. Со оглед на постојните законски недоречености, не значи дека 

не постојат други релевантни области кои би требало да бидат испитани 

преку дополнителни истражувачки активности, но важно е да се нагласи 

дека анализата во оваа студија е насочена кон петте погоре наведени 

области.  
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КЛУЧНИ НАОДИ И ЗАКЛУЧОЦИ: 

1. Службената употреба на јазиците на немнозинските заедници 

примарно се дефинира преку Член 7 од Уставот и со т.н. „Закон за 

јазиците“ од 2008 година. 

2. Постојат две најосновни правила за креирање на локалните 

јазични политики: ЕЛС имаат обврска да обезбедат „гарантирана 

употреба“ за заедниците кои сочинуваат 20% од популацијата; 

додека советите на ЕЛС одлучуваат за употреба на јазиците на 

заедниците кои се застапени со помалку од 20%, односно 

употреба која овде е дефинирана како „условена“. 

3. По однос на јазичните политики, советите на ЕЛС одлучуваат 

со запазување на процедурата на двојно мнозинство. 

4. Анализата во оваа студија е фокусирана на следните 5 области 

на употреба на јазиците: употреба во советите на ЕЛС; во 

комуникацијата на граѓаните со органите и телата на ЕЛС, во 

комуникацијата на граѓаните со локалните јавни претпријатија и 

употреба за информативни намени.   
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III. МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА  

ОПСЕГ НА ЛОКАЛНИТЕ ЈАЗИЧНИ ПОЛИТИКИ: ЕДИНИЦИ НА 

ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И СЛУЖБЕНИ ЈАЗИЦИ14 
Од 2013 година Македонија е територијално поделена на 80 општини и 

Град Скопје, што претставува вкупно 81 единица на локалната самоуправа 

(ЕЛС).15 Повеќе од една третина од овие ЕЛС (вкупно 30, вклучувајќи го и 

градот Скопје) имаат законска обврска да овозможат службена употреба на 

еден од јазиците на немнозинските заедници, а една ЕЛС тоа го прави и без 

таква обврска. Тоа значи дека вкупно 31 ЕЛС, вклучувајќи го и градот 

Скопје, користат барем еден јазик на немнозинска заедница како 

службен.  

Во 27 од 31 „повеќејазнични“ ЕЛС албанскиот јазик е во службена 

употреба, со согласност со законската рамка. Во тие 27 ЕЛС, албанската 

заедница составува повеќе од 20% од населението. Некои од овие ЕЛС 

(општините Арачиново, Боговиње, Врапчиште, Желино, Липково, Сарај и 

Теарце) имаат значително мнозинство на граѓани кои се припадници на 

албанската етничка заедница (блиску до 90% и повеќе). Друга група на 

ЕЛС имаат мнозинство на етнички албанци (преку 50%), но и други 

етнички заедници се присутни. Такви случаи се општините Брвеница, 

Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Студеничани, Тетово и Чаир. Во трета 

група на ЕЛС, етничките Албанци претставуваат малцинство, но сепак 

сочинуваат повеќе од 20% од населението: Градот Скопје и општините 

Бутел, Долнени, Зелениково. Јегуновце, Крушево, Куманово, Петровец, 

Сопиште, Чашка, Чучер Сандево и Шуто Оризари.  

                                                 
14 Податоците користени во оваа секција се превземени од последниот одржан попис во 
Република Македонија (2002), во согласност со територијалната организација на 
локалната самоуправа од 2004. Види: Попис на населението, домаќинствата и становите 
во Република Македонија 2002, според територијалната организација од 2004 (Книга 
XIII). Државен завод за статистика, Скопје, мај 2005.    
15 Територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија е 
уредена со Законот за територијална организација на локалната самоуправа (Службен 
весник бр. 55/2004 од 16.08.2004). Реорганизацијата се спроведе во неколку фази. Во 
2004-тата бројот на општините беше намален од 123 на 84, а во 2013 овој број беше 
дополнително намален на 80 со инкорпорацијата на 4 помали општини во Општината 
Кичево.  
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Вкупно 3 ЕЛС имаат законска обврска да овозможат службена 

употреба на турскиот јазик, поради својот етнички состав кој опфаќа и 

присуство на повеќе од 20% граѓани кои се припадници на турската 

заедница. Центар Жупа и Пласница се две мали општини по бројот на 

населението кои во своите граници имаат мнозинство на етнички турци 

(80,17% и 97,82%, соодветно), додека во Маврово и Ростуше скоро една 

третина од населението е од турската етничка заедница. Дополнително, 

турскиот јазик е воведен како службен во 5 ЕЛС, иако турската 

заедница претставува помалку од 20% од населението. Тие ЕЛС се 

општините Врапчиште, Долнени, Гостивар, Студеничани и Чаир.   

Етничките Срби составуваат 28,56% од населението во Општината Чучер 

Сандево и со тоа српскиот јазик е во службена употреба во оваа општина. 

Дополнително, Советот на Општината Старо Нагоричане го воведе 

српскиот јазик во службена употреба во 2010. Ромската заедница е 

мнозинска во Општината Шуто Оризари (60,60%) и со тоа ромскиот јазик 

е во службена употреба во таа ЕЛС. И српскиот и ромскиот јазик се 

воведени во работата на Советот на Општина Куманово, со одлука во 2010. 

Влашкиот јазик е воведен во службена употреба во Општината Крушево 

каде влашката заедница составува 10,53% од населението, а бошњачкиот 

јазик е воведен во Општината Долнени каде бошњачката етничка 

заедница претставува 17,54% од населението.   

Од вкупно 31 ЕЛС кои имаат воспоставено официјална 

повеќејазичност во 22 се употребува еден јазик на немнозинска 

заедница како службен, во 7 се употребуваат два немнозински јазика, 

а во две ЕЛС се употребуваат дури три. Табелата 1 дава прецизен 

преглед (ситуација од април 2014) на сите ЕЛС кои имаат повеќејазични 

политики, заедно со службените јазици и етничката дистрибуција. 

Вкупно осум ЕЛС имаат воведено јазик на немнозинска заедница која 

претставува помалку од 20% од населението како службен. Две од 

овие осум ЕЛС го имаат направено тоа за два јазика (Долнени за турскиот и 

бошњачкиот во 2005 и Куманово за српскиот и ромскиот во Советот во 

2010 година). Освен Долнени, Врапчиште (2006), Гостивар (2009), 

Студеничани (2013) и Чаир (2013) го имаат воведено турскиот во 

службена употреба. Освен во Куманово, српскиот е воведен како службен 

јазик и во Старо Нагоричане (2010). Општина Крушево го користи и 
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влашкиот јазик како службен од 2006. Табела 2 дава преглед на сите овие 

случаи на службена употреба на јазиците на заедниците кои составуваат 

под 20% од населението. 

Табела 1: ЕЛС во кои немнозинските јазици се во службена употреба, вклучувајќи ги 
јазиците (април 2014) и етничкиот состав (според Пописот од 2002). Јазиците 
означени со ѕвездичка (*) се прогласени за службени со одлука на советите на ЕЛС 

 
Единица на локална 
самоуправа 

Немнозински јазици во 
службена употреба 

Етнички состав 

1 Град Скопје Албански 
МАК: 66,75%, АЛБ: 
20,49% 

2 Арачиново Албански 
АЛБ: 93,81%, МАК: 
5,14% 

3
3 

Боговиње Албански 
АЛБ: 95,23%, ТУР: 
4,08% 

4
4 

Брвеница Албански 
АЛБ: 61,62%, МАК: 
37,52% 

5
5 

Бутел Албански 
МАК: 62,25%, АЛБ: 
25,19% 

6
6 

Врапчиште албански и турски* 
АЛБ: 83,08%, ТУР: 
12,34%, МАК: 4,10% 

7
7 

Гостивар албански и турски* 
АЛБ: 66,68%, МАК: 
19,59%, ТУР: 9,86% 

8
8 

Дебар Албански 
АЛБ: 58,07%, МАК: 
20,01%, ТУР: 13,73% 

9
9 

Долнени 
албански, турски* и 
бошњачки* 

МАК: 35,90%, АЛБ: 
26,65%, ТУР: 19,14%, 
БОШ: 17,54% 

1
10 

Желино Албански АЛБ: 99,20% 

1
11 

Зелениково Албански 
МАК: 61,86%, АЛБ: 
29,58% 

1
12 

Јегуновце Албански 
МАК: 55,26%, АЛБ: 
43,02% 

1
13 

Кичево Албански 
АЛБ: 54,51%, МАК: 
35,74%, ТУР: 5,82%16 

                                                 
16 Во недостиг на официјален податок, етничкиот состав на Општината Кичево е 
добиен со собирање на податеците од поранешните општини Кичево, Зајас, 
Вранештица, Другово и Осломеј. Овие пет ЕЛС беа соединети во единствена ЕЛС, 
Општина Кичево, во 2013 година.  



ИДСЦС Локални јазични политики за немнозинските заедници 

 

  
26 

 

  

1
14 

Крушево албански и влашки* 
МАК: 62,79%, АЛБ: 
21,31%, ВЛА: 10,53%, 

1
15 

Куманово албански, српски* и ромски* 
МАК: 60,43%, АЛБ: 
25,87%, СРБ: 8,59%, 
РОМ: 4,03% 

1
16 

Липково албански 
АЛБ: 97,42%, СРБ: 
1,37% 

1
17 

Маврово и Ростуше турски 
МАК: 50,46%, ТУР: 
31,10%, АЛБ: 17,21% 

1
18 

Петровец албански 
МАК: 51,44%, АЛБ: 
22,86%, БОШ: 17,47% 

1
19 

Пласница турски ТУР: 97,82% 

2
20 

Сарај албански 
АЛБ: 91,53%, МАК: 
3,89%, БОШ: 3,16% 

2
21 

Сопиште албански 
МАК: 60,18%, АЛБ: 
34,34%, ТУР: 4,30% 

2
22 

Старо Нагоричане српски* 
МАК: 80,70%, СРБ: 
19,13% 

2
23 

Струга албански 
АЛБ: 56,85%, МАК: 
32,09%, ТУР: 5,72% 

2
24 

Студеничани албански и турски* 
АЛБ: 68,83%, ТУР: 
19,05%, БОШ: 9,64% 

2
25 

Теарце албански 
АЛБ: 84,39%, МАК: 
12,20%, ТУР: 2,30% 

2
26 

Тетово албански 
АЛБ: 70,32%, МАК: 
23,16% 

2
27 

Центар Жупа турски 
ТУР: 80,17%, МАК: 
12,49%, АЛБ: 6,96% 

2
28 

Чаир албански и турски* 

АЛБ: 57%, МАК: 
24,13%, ТУР: 6,95%, 
РОМ: 4,76%, БОШ: 
4,55% 

2
29 

Чашка албански 
МАК: 57,28%, АЛБ: 
35,23%, ТУР: 5,10% 

3
30 

Чучер Сандево српски и албански 
МАК: 47,32%, СРБ: 
28,56%, АЛБ: 22,88% 

3
31 

Шуто Оризари ромски и албански 
РОМ: 60,60%, АЛБ: 
30,32%, МАК: 6,53% 
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Табела 2: ЕЛС кои имаат воведено јазици на немнозински заедници под 20% во 
службена употреба, со воведените јазици, датуми на одлуки на советите, влегување 
во сила на одлуките и одредена дата за имплементација (доколку е одредена таква 
дата) 

 Единица на 
локална 
самоуправа 

Немнозински јазици во 
службена употреба на 
заедниците под 20% 

Дата на одлука на совет / 
Влегување во сила на 
одлуката / Дата на 
имплементација 

1
1 

Врапчиште турски  28.12.2006 / 05.01.2007 

3
2 

Долнени турски и бошњачки 25.11.2005 / 03.12.2005 

3
3 

Гостивар турски 
15.07.2009 / 23.07.2009 / 
01.01.2010 

4
4 

Крушево влашки 30.05.2006 / 30.05.2006  

5
5 

Куманово српски и ромски 04.05.2010 / 06.05.2010 

6
6 

Старо Нагоричане српски 17.05.2010 / 25.05.2010 

7
7 

Студеничани турски 29.04.2013 / 29.04.2013 

8
8 

Чаир турски 10.10.2013 / 17.10.2013 

 

Географски, ЕЛС кои користат барем еден немнозински јазик во службена 

употреба се лоцирани во северниот, северо-западниот и западниот дел на 

Македонија. Четири општини се лоцирани во Град Скопје. Картите 1 и 2 ја 

покажуваат географската локација на македонските повеќејазични ЕЛС.       
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Карта 1: Службени јазици во единиците на локалната самоуправа 

 

 

Карта 2: Службени јазици во единиците на локалната самоуправа во Град Скопје 
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Презентираните податоци покажуваат дека официјалната повеќејазичност 

на локално ниво во Македонија не е несекојдневен случај во Македонија. 

31 од вкупно 81 ЕЛС спроведуваат повеќејазични политики, а во скоро 

една третина од овие ЕЛС службени користат повеќе од два јазика на 

немнозинските заедници. Според пописот од 2002, 832,184 граѓани на 

Република Македонија од вкупниот број на 2,022,547 живеат во ЕЛС со 

повеќе од еден службен јазик (или, изразено во проценти: 41,14% од 

сите граѓани).17 Мнозинстово од нив се етнички албанци, 478,551 или 

57,5%, а 236,659 граѓани или 28,44% се етнички македонци. Останатите 

заедници се застапени во помал број во оваа проектирана „повеќејазична 

Македонија“ (турци 5,94%, роми 3,53%, срби 1,85%, власи 1,39% и 

бошњаци 0,25%).  

Овие податоци покажуваат дека локалните јазични политики имаат 

важност за голем број на граѓани на Република Македонија. Тоа 

произлегува од самиот факт што голем број на граѓани живеат под режим 

на „официјална повеќејазичност“ на локално ниво. Согласно тоа, 

ефективната имплементација на јазичните политики во согласност со 

Уставниот Член 7 и законите има влијание врз „вкупната благосостојба“, да 

се послужме со формулацијата на Грин претставена во Поглавјето I. Според 

ова сфаќање, јазичните политики имаат важност за сите, како и за 

припадниците на немнозинските заедници, така и за припадниците на 

мнозинската заедница на национално ниво, македонската. Неефикасна 

имплементација на јазичните политики може да ја оптерети локалната 

администрација и да пренесе последици кон целокупниот квалитет на 

достава на услугите до граѓаните, без разлика на нивната етничка и 

лингвистичка позадина. Дополнително, неефикасното спроведување може 

да претставува и товар за буџетите на ЕЛС кои се повторно важни за сите, 

без разлика на етничката припадност. Следствено, во оваа студија ги 

третираме јазичните политики како важни за сите, а не само за граѓаните 

кои припаѓаат на немнозинските заедници и не само за оние граѓани чии 

јазици се во службена употреба на национално или на локално ниво.       

                                                 
17 Градот Скопје е изземен од оваа пресметка, меѓутоа вклучени се четирите 
„повеќејазични“ општини во неговите рамки. Според последниот попис во градот 
Скопје живеат вкупно 506,026 граѓани. 
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ТРЕНДОВИ ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЛОКАЛНИТЕ ЈАЗИЧНИ 

ПОЛИТИКИ 

По идентификацијата на сите ЕЛС кои користат повеќе од еден јазик во 

службена употреба, ИДСЦС испрати прашалници до секоја од нив, со 

исклучок на градот Скопје. Методолошката позадина на овој дел од 

истражувањето беше презентирана во Воведот на оваа студија на јавна 

политика. Во оваа подсекција ќе бидат презентирани заклучоците 

изведени од доставените прашалници на 17 ЕЛС, одговорени од нивни 

официјални лица.  

Генерално, истражувањето откри големи разлики помеѓу ЕЛС во однос на 

имплементацијата на локалните јазични политики, земајќи ги во предвид 

петте области на употребата на јазиците како референтни точки. Воедно, 

големи разлики беа откриени и во рамки на самите ЕЛС во поглед на 

службената употреба на различни јазици. Следните заклучоци ги 

отсликуваат главните наоди од спроведената анкета: 

- Употребата на јазиците на немнозинските заедници на пленарните 

сесии на општинските совети е веќе добровоспоставена и вообичаена 

практика. Повеќето ЕЛС ја поседуваат потребната опрема за симултан 

превод, обезбедена во повеќето случаи преку странски донации. Повеќето 

ЕЛС исто така, имаат вработено или времено најмуваат преведувачи за 

спроведување на симултаните преводи. Преводот на комисиските седници 

е помалку вообичаена практика, но доколку се спроведува, тоа се прави во 

форма на консекутивен, а не симултан превод.  

- Писмениот превод на службените документи на советите на јазиците 

на немнозинските заедници е практика која е исто така вообичаена во 

повеќето ЕЛС. Меѓутоа, не сите документи се преведуваат на сите 

службени јазици. Тоа е особено случај во помалите и помалку развиени 

ЕЛС. Дневниот ред на седниците, како и одлуките на советите се 

документите кои најчесто се преведуваат во повеќето ЕЛС.    

- Следна честа употреба на јазиците на немнозинските заедници, како што 

регистрираше акнетата на ИДСЦС е пишувањето на таблите на 

општинските згради и имот. Дури и оние ЕЛС со ограничени буџетски 

ресурси успеваат доследно да го имплементираат овој сегмент на 

локалната јазична политика.  
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- Во поглед на објавувањето на Службените гласници/весници на ЕЛС, 

ИДСЦС не успеа да пронајде случај во кој Службениот гласник/весник е 

публикуван на повеќе од два јазика. Најчесто, Службените 

гласници/весници се публикувааат на македонски и албански јазик, а 

јазиците на „помалите“ заедници не се користат во овој дел од јазичната 

политика.  

- Во однос на спроведување на процесот на пристап до информации од 

јавен карактер, ЕЛС се разликуваат во практиките. Некои ЕЛС го 

спроведуваат овој процес на барем два јазика, додека други допуштаат 

барањата да се поднесат на еден јазик, меѓутоа одговарот се дава на друг. 

Помал број од „повеќејазичните“ ЕЛС го организираат овој процес само на 

македонски. 

- Праксата варира и во поглед на инфомациите кои се објавуваат на 

огласните табли. Некои ЕЛС го прават тоа само на еден јазик, додека 

други ги објавуваат информациите на два јазика. Мал број ЕЛС го прават 

тоа на повеќе од два јазика.   

- Патните знаци се претежно еднојазични во помалите ЕЛС. Поголемите и 

поразвиени ЕЛС поставуваат патнци знаци на македонски и на останатите 

службени јазици. Сепак, и овој дел од јазичната политика не се спроведува 

секогаш целосно.  

- Комуникацијата на граѓаните со органите и телата на ЕЛС е една од 

помалку развиените области на употреба на јазиците на немнозинските 

заедници, особено кај „помалите“ заедници, оние кои сочинуваат помалку 

од 20% од населените, во најголем дел од случаите комуникацијата не е 

овозможена на тие јазици, иако се службени во ЕЛС.  

- Пишаната комуникација е најчесто овозможена на два службени јазика, 

на македонски како и на јазикот на најголемата немнозинска заедница во 

ЕЛС. Ова е некогаш условено од јазичните компетенции на службениците. 

Во оние ЕЛС во кои мнозинството од граѓаните се припадници на некоја 

немнозинска заедница, поголем број на службеници се компетентни на два 

јазика и со тоа комуникацијата  се спроведува подоследно. 

- Усмената комуникација меѓу граѓаните и ЕЛС е ретко систематски 

спроведена. Ако конкретниот службеник го зборува јазикот на 

немнозинската заедница, како и граѓанинот, усмената комуникација ќе се 

спроведе. Доколку не, комуникацијата ќе се спроведе на јазикот кој го 
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говори службеникот, а не граѓанинот. По правило, ЕЛС не вработуваат 

персонал? кој би бил задолжен за усмената комуникација. 

- Комункацијата меѓу граѓаните и јавните претпријатија во надлежност 

на ЕЛС исто така ретко се случува на јазиците на немнозинските заедници, 

иако се регистрирани исклучоци од ова правило.  

- Ниту една од анкетираните ЕЛС немаат конкретна буџетска линија 

(ставка) во нивните буџети или завршна сметка која ги покажува 

трошоците предизвикани од јазичните политики. Повеќето од 

анкетираните официјални лица не беа во можност да дадат проценка за 

финансиските импликации на локалните јазични политики.  

- Како по правило, големите и побогати со финансиски ресурси ЕЛС 

вработуваат професионален персонал, преведувачи и толкувачи. Исто 

така, по правило, помалите и ограничени со ресурси ЕЛС главно го 

користат веќе постоечкиот персонал за извршување на преводите. 

Најмување на надворешни сорабитници за извршување преводи не е 

вообичаена појава, иако постојат и такви случаи во одредени прилики. 

- Бројот на професионален персонал кој врши преводи варира низ ЕЛС. 

Некои од поголемите ЕЛС вработуваат до четворица (4) преведувачи. 

Повеќето од помалите ЕЛС вработуваат само еден (1) преведувач или пак 

ниту еден. Ниту една ЕЛС нема конкретна единица (Одделение) кое би 

било специфично задолжено само за преводи и толкување.    

Во однос на овие заклучоци, значајно е да се истакне дека и успешните и 

позитивни примери како и најчестите проблеми ќе бидат длабински 

презентирани во следното Поглавје IV кое ќе презентира шест студии на 

случај на имплементација на локални јазични политики кон 

немнозинските заедници. 
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КЛУЧНИ НАОДИ И ЗАКЛУЧОЦИ: 

1. Вкупно 31 ЕЛС, вклучувајќи го и Градот Скопје имплементираат 

повеќејазични локални политики. 8 од нив имаат воведено некој 

од јазиците на „помалите“ заедници во службена употреба.  

2. 22 од 31 ЕЛС користат еден немнозински јазик во службена 

употреба, 7 ЕЛС користат два, а 2 ЕЛС користат три.   

4. 832,184 граѓани живеат во ЕЛС со повеќе од еден службен јазик. 

Мнозинството од нив се етнички албанци, а една третина се 

етнички македонци.  

5. Употребата на немнозинските јазици е најдоследно 

имплементирана во Советите на ЕЛС и при пишувањето на 

таблите на зградите и имотот на ЕЛС.  

6. Комуникацијата меѓу граѓаните и ЕЛС, како и граѓаните и 

јавните претпријатија на немнозинските јазици е помалку 

развиена, особено во однос на „помалите“ заедници.   

7. Ниту една ЕЛС нема конкретна буџетска линија за јазична 

политика, а трошоците  не се пресметуваат систематски.  

8. Поголемите ЕЛС вработуваат професионален персонал за 

преводи и толкувања, додека помалите ретко го прават тоа. 

Преведувачките активности некогаш се спроведуваат од веќе 

постоечкиот персонал кој не е специјализиран за преводи.   
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IV. СТУДИИ НА СЛУЧАЈ: ШЕСТ ПРИМЕРИ 

НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ 

ЈАЗИЧНИ ПОЛИТИКИ  

Во ова поглавје ќе биде прикажана ситуацијата на шест истражувани ЕЛС: 

градот Скопје (како најголема и најразвиена ЕЛС со „посебен статус“), 

Општината Куманово (најголемата општина според број на население и 

ЕЛС која имплементира специфичен модел на јазична политика кон 

„помалите“ немонозински заедници), Општината Гостивар (ЕЛС која 

користи три јазика во службена употреба и една од поразвиените ЕЛС во 

спроведувањето на јазичните политики), Општината Чаир (урбана ЕЛС во 

градот Скопје која неодамна воведе трет јазик во службена употреба), 

Студеничани (рурална ЕЛС која неодамна воведе трет јазик во службена 

употреба) и Долнени (мала рурална ЕЛС која формално користи четири 

јазици во службена употреба). Критериумите за селекција на овие шест 

ЕЛС за потребите на истражувањето беа претставени во Воведот на овој 

документ. Овие шест студии на случај покажуваат дека специфичен модел 

на јазична политика може да биде спроведен во согласност со контекстот и 

потребите на секоја ЕЛС. Оваа можност произлегува од карактерот на 

законска рамка која беше претставена во Поглавјето III. Тука, секоја студија 

на случај е претставена во посебна секција.     

ГРАД СКОПЈЕ 

Градот Скопје е ЕЛС со „посебен статус“ во Македонскиот систем на 

локална самоуправа. Во Градот Скопје, кој претставува посебна 

административна единица, десет општини се инкорпорирани: Аеродром, 

Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и 

Шуто Оризари. Општините во Град Скопје ги остваруваат своите 

надлежности по принципот на субсидијарност со надлежностите на Град 

Скопје.  

Градот Скопје има законска обврска да овозможи службена употреба на 

албанскиот јазик во своите институции, јавни претпријатија и останатите 

прашања во негова надлежност. Албанската заедница составува 20,49% од 

популацијата и со тоа има гарантирана службена употреба, согласно 

законската рамка. Мнозинството граѓани во Град Скопје се етнички 
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македонци (66,75%), додека останатите заедници составуваат помал дел 

од населението: роми 4,63%, срби 2,82%, турци 1,7% и бошњаци 1,5%. 

Вкупното население на Град Скопје е 506,026 граѓани.  

Употребата на албанскиот јазик во Советот на град Скопје е спроведена 

преку симултан превод на седниците на Советот и консикутивен превод на 

седниците на комисиите. Одлуките на Советот, стратегиите, акционите 

планови, Деловникот, записниците и останатите пишани документи се 

објавуваат на два јазика, македонски и албански, во форма на 

консекутивен пишан превод.  

Службениот гласник на Град Скопје и Статутот на Град Скопје се 

публикувани на македонски и албански во форма на консекутивен пишан 

превод. Јавните известувања на огласната табла на Град Скопје, како и 

известувањата во весниците се претежно објавувани на двата јазика. 

Весникот на Град Скопје, печатените брошури и другиот промотивен и 

информативен материјали се претежно публикувани двојазично. Веб-

страницата на Град Скопје (www.skopje.gov.mk) е достапна на македонски, 

албански и англиски.  

Натписите на таблите на канцелариите на Град Скопје се двојазични, како 

и најголем број од натписите на таблите на јавните установи и јавните 

претпријатија кои се во надлежност на Градот.  

Писмената комуникација меѓу граѓаните и органите и телата на град 

Скопје најчесто се спроведува на македонски и албански. Усмената 

комуникација е исто така возможна на двата јазика, но за тоа граѓанинот 

треба неформално да искаже барање. Информациите од јавен карактер 

можат да бидат побарани и добиени на еден од двата јазика.18   

Сите преведувачки и толкувачки активности во Град Скопје се во 

надлежност на Одделението за стручни и стручно-административни 

работи во рамки на Секторот за општи работи. Во моментов, четворица (4) 

вработени ги извршуваат преведувачките и толкувачките обврски. Овие 

службеници претежно работат на преводи на документи за 

Градоначалникот, Советот и комисиите (писмен превод и усмено 

                                                 
18 Информација за употребата на албанскиот јазик во градската администрација, 
јавните претпријатија, образовните и културните установи чиј основач е Град Скопје. 
Скопје, февруари 2011. 

http://www.skopje.gov.mk/
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толкување), веб-страницата, Службениот гласник итн., но се вклучуваат и 

во усмен превод и толкување во комуникација со граѓаните. ИДСЦС одржа 

средби со раководителот на Секторот за општи работи. Доминантниот 

впечаток беше дека моменталните човечки ресурси се соодветни да ги 

покријат преведувачките потреби и дека сите активности во овој дел се 

одвиваат без особен застој.  

Врз основа на Информацијата од 2011 (фуснота 18), подготвена од 

Секторот за општи работи и усвоена од Советот на Град Скопје, само две од 

седумте јавни претпријатија во надлежност на Градот имаат вработено 

свои преведувачи („Комунална хигиена“ и „Дрисла“). Сепак, сите седум 

јавни претпријатија ја имплементираат „двојазичноста“, најчесто преку 

ангажирање на надворешни соработници.  

ОПШТИНА КУМАНОВО    

Општината Куманово е најголемата општина во Македонија според бројот 

на жители. Лоцирана е во северниот дел на Република Македонија. Со 

вкупно 105,484 жители, во нејзините граници се ситуирани неколку 

етнички заедници. Најголем дел од населението се етнички македонци 

(60,43%), а четвртина од целокупната популација се етнички албанци 

(25,87%). 8,59% од граѓаните се етнички срби, а 4,03% роми. Од 2010 

година, Општината Куманово покрај службената употреба на албанскиот 

јазик, ги воведе и српскиот и ромскиот во употреба во општинскиот Совет.   

На 4 мај 2010, Советот на Општина Куманво ја усвои Одлуката за употреба 

на српскиот и ромскиот јазик во работата на Советот на Општина 

Куманово19. Претходно, само албанскиот јазик се користел во службена 

употреба и тоа во формална еднаквост со македонскиот.  

Употребата на албанскиот, српскиот и ромскиот во Советот се спроведува 

преку симултан превод на пленарните седници и консекутивен превод на 

седниците на комисиите. Општината располата со потребната опрема за 

симултан превод на три јазика (три преведувачки кабини и доволен број 

на слушалки). Сите пишани документи во рамки на Советот, како што се 

стратегии, акциони планови, Деловникот, записниците од седниците итн., 

                                                 
19 Одлука за употреба на српскиот и ромскиот јазик во работата на Советот на Општина 
Куманово. Службен гласник на Општина Куманово, бр.8, 6 мај 2010. 
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се објавуваат само на македонски и албански во посебни 

документи/публикации.  

Службениот гласник на Општина Куманово се објавува само на македонски 

и албански и тоа во две посебни публикации. Јавните известувања на 

огласната табла претежно се објавуваат на двата јазика. Веб-страницата на 

општината (www.kumanovo.gov.mk) е достапна на македонски и албански. 

Сепак, веб-страницата содржи помалку информации на албански отколку 

на македонски. 

Натписите на таблите на канцелариите на општината се двојазични, како 

и повеќето од натпистите на јавните установи и претпријатијата во 

надлежност на општината.   

Писмената комуникација меѓу граѓаните и општинските органи и тела 

претежно се извршува на македонски. Сепак, има и повремени барања од 

самите граѓани за комуникација на албански јазик. Во такви ситуации, 

службениците од етничка албанска припадност ја помагаат 

комуникацијата. Интервјуираниот службеник од Одделението за 

информирање и односи со јавност изјави дека не е пракса да се добиваат 

барања за пристап до информации од јавен карактер на албански, па 

пропишаната форма на граѓаните им е достапна само на македонски јазик.   

Во моментов, сите преведувачки и толкувачки активности македонски-

албански во Општината се спроведуваат од двајца (2) службеници, 

вработени со полно работно време во Одделението за поддршка на 

Советот. Преведувачите на српски и ромски се регрутираат по потреба и од 

редот на надворешните соработници. Правилникот за систематизација на 

работните позиции во Општинската администрација на Општина 

Куманово (2010)20 предвидува вкупно осум (8) работни позиции за превод, 

симултан превод и лектура. Како што е наведено во Правилникот, 

службениците на овие работни позиции треба да поседуваат одлично 

знаење на македонскиот и албанскиот јазик, како и јазиците на останатите 

заедници во Општината. Според тоа, работните позиции не се разликуваат 

врз основа на јазичната компетентност на вработениот.  

                                                 
20 Правилник за систематизација на работните позиции во Општинската 
администрација на Општина Куманово, Службен гласник на Општина Куманово, бр.9, 2 
април 2010.   

http://www.kumanovo.gov.mk/
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ОПШТИНА ГОСТИВАР 

Гостивар е општина во северо-западниот дел на Македонија, каде што 

етничките македонци претставуваат малцинство (19,59%). Мнозинството 

од популацијата во општината се етнички албанци (66,68%), а значителен 

број се припадници на турската етничка заедница (9,86%). Вкупната 

популација во општината е 81,042 жители.  

Во 2009, општинскиот Совет одлучи позитивно за воведувањето на 

турскиот јазик во службена употреба. Одлуката пропишува „рамноправен 

статус на македонскиот, албанскиот и турскиот јазик и нивното писмо и 

еднакви права за нивна употреба во органите на Општина Гостивар“21, 

како и употреба во јавните претпријатија во надлежност на општината. Со 

таквата одлука, Општината Гостивар воведе еден особено напреден модел 

во однос на употребата на јазиците на „помалите“ заедници на локално 

ниво.  

Сепак, спроведувањето на терен не е секогаш коинзистентно во поглед на 

еднаквата употреба на трите јазика. Седниците на општинскиот Совет се 

одржуваат на сите три јазика, со обезбеден сумултан превод . Општината 

располага со своја опрема за спроведување на симултаниот превод. 

Пишаните документи на Советот на Општина Гостивар се објавуваат само 

на македонски и албански, со исклучок на Дневниот ред на состаноците 

кои се објавува на сите три јазика. 

Службениот гласник на Општина Гостивар се публикува само на 

македонски и албански јазик и тоа, во форма, на поделена страница. 

Јавните известувања на огласната табла се пишуваат на сите три јазика – 

македонски, албански и турски. Веб-страницата на општината 

(www.gostivari.gov.mk) е исто така достапна на сите три јазика. Натписите 

на таблите поставени на општинските канцеларии се тројазични, како и 

натписите на јавните установи и претпријатија.  

Пишаната комуникација меѓу граѓаните и органите и телата на Општината 

претежно се спроведува на македонски и албански, но доколку граѓанинот 

                                                 
21 Одлука за употреба на јазиците во општина Гостивар. Службен гласник на 
општината Гостивар бр. 7/2009 од 15 јули 2009.  

http://www.gostivari.gov.mk/
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достави некаков документ на турски јазик, тој документ се процесира, а 

одговорот секогаш се доставува само на македонски или албански јазик.  

Еден интересен развој во Општина Гостивар е тоа што јавните 

претпријатија во надлежност на општината ги користат сите три јазици во 

комуникација со граѓаните. Сметките за комуналии, на пример, можат да 

бидат доставени до граѓаните на сите три јазика.   

Сите преведувачки и толкувачки активности во општината се во моментот 

спроведувани од вкупно тројца (3) преведувачи за сите три јазика. Двајца 

(2) од нив се задолжени за преводите македонски-албански, а еден (1) за 

преводите на турски јазик. Преведувачките активности спаѓаат во 

надлежност на Одделението за информатичка поддршка и општи работи 

во рамки на Секторот за правни, општи и организациони работи. Во 

Правилникот за систематизација на работните места во општинската 

администрација на Општина Гостивар (2013)22, една (1) работна позиција 

е предвидена за преведувач македонски-албански и една (1) за 

македонски-турски. За време на одржаните средби со службените лица во 

општината беше заклучено дека моменталниот персонал одговорен за 

превод и толкување е соодветен за сите активности да се спроведуваат без 

значителни застои и проблеми.    

ОПШТИНА ЧАИР   

Општина Чаир е една од десетте општини во рамки на Град Скопје. Со 

64,733 жители е една од најголемите ЕЛС во Градот Скопје според 

популацијата. Неколку етнички заедници се ситуирани во оваа Општина – 

етничките албанци претставуваат мнозинство (57%), додека етничките 

македонци се застапени со нешто помалку од една четвртина (24,13%). 

Етничките турци (6,95%), роми (4,76%) и Бошњаци (4,55%) кои исто така 

составуваат значителен дел од популацијата како претставници на 

„помалите“ етнички заедници.  

Општина Чаир е прв пат формирана во 2005 година, по последната 

територијална поделба на локалната самоуправа. Поради својот состав на 

населението, Општината има обврска да овозможи службена употреба на 

                                                 
22 Правилник за систематизација на работните места во општинската администрација на 
Општина Гостивар, Службен гласник на Општина Гостивар, бр. 08/2013 од 8 ноември 
2013.  
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албанскиот јазик. Од 2013 година, со одлука на Советот, Општина Чаир го 

воведе и турскиот јазик во службена употреба како трет службен јазик во 

Општината.23 Со ова, Чаир стана една од општините во кои се користат три 

службени јазици и уште една општина во која турскиот се користи во сите 

области на употреба, во рамноправност со македонскиот и албанскиот.   

Во времето на изработка на оваа студија, имплеметацијата на турскиот 

јазик во службена употреба почнува бавно да се спроведува. До овој 

момент, само натписите на таблите на општинските канцеларии се 

тројазични, како што е и печатот и штембилот на општината. Сите 

останати обалсти на употреба на јазиците во Општината Чаир се 

спроведуваат двојазично.  

Општината поседува опрема за симултан превод само на два јазика – 

македонски и албански. Консекутивен превод на комисиите на Советот е 

исто така овозможен само на македонски и албански. Воедно, сите 

документи поврзани со работата на Советот се публикуваат двојазично, 

како и Службениот гласник и Статутот, во форма на поделена страница. 

Веб-страницата на општината (www.cair.gov.mk) е моментално достапна 

само на албански јазик, иако е поставено мрежно место за верзијата на 

македонски.  

Пишаната и усната комуникација меѓу граѓаните и органите и телата на 

Општина Чаир се спроведува двојазично, на македонски и албански. 

Информациите од јавен карактер можат да бидат побарани и добиени на 

двата јазика.  

Сите преведувачки и толкувачки активности во Општината Чаир се 

спроведуваат од четворица (4) вработени задолжени за преводи 

македонски-албански. Двајца (2) од нив се вклучени само во преводите кои 

се однесуваат на работата на Советот на општината.  

                                                 
23 Општината Чаир го промени својот Статут за да го воведе турскиот во службена 
употреба. Оваа постапка се спроведе во две фази: во првата, Советот донесе одлука за 
прифаќање на иницијативата на Градоначалникот за воведување на турскиот во 
службена употреба на седица на 26 септември 2013; додека во втората фаза беа 
усвоени статутарните промени на седницата на 10 октомври  2013. Види: Службен 
гласник на Општина Чаир, бр. 14/2013 од 3 октомври 2013 и Службен гласник на 
Општина Чаир, бр. 15/2013 од 17 ноември 2013.  

http://www.cair.gov.mk/
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ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ  

Студеничани е мала рурална општина во северниот дел на Македонија, 

претежно населена со припадници на албанската етничка заедница. Од 

вкупно 17,246 жители, 68,38% се етнички албанци, а 19,05% се етнички 

турци. Третата заедница по големина е бошњачката, која сочинува 9,64% 

од популацијата. Поради составот на населението, Општината 

Студеничани има обврска да овозможи службена употреба на албанскиот 

јазик, а од 2013 година Советот одлучи позитивно и за иницијативата за 

службена употреба на турскиот.24  

Слично како и во Општина Чаир, службената употреба на турскиот во 

Општина Студеничани започнува бавно да се спроведува. Во моментот, 

само натписите на таблите на општинските канцеларии се тројазични и 

како што интервјуираниот службеник посочи, усмената комуникација меѓу 

граѓаните и општинските органи се спроведува и на турски, покрај на 

македонски и албански. Интервјуираниот службеник исто така посочи 

дека процесот на пристап до информациите од јавен карактер може да се 

оствари на сите три јазика.    

Сите останати разгледувани области на употреба на јазиците се 

спроведуваат двојазично. Општината поседува опрема за симултан превод 

на седниците на Советот (македонски-албански). Сите пишани документи 

врзани со работата на Советот се исто така достапни на двата јазици.  

Службениот гласник на Општина Студеничани се публикува на 

македонски и албански во форма на поделена страница. Статутот е исто 

така достапен на два јазика. Јавните известувања на огласната табла се 

пишуваат на македонски и албански, а голем дел од содржината на веб-

страницата (http://studenicani.gov.mk/) е исто така достапна на двата 

јазика.  

Пишаната комуникација меѓу граѓаните и органите и телата на Општина 

Студеничани се изведува на македонски и албански, додека усмената 

комуникација може да се изведе и на турски јазик, по неформално барање 

                                                 
24 Одлуката беше донесена на 29 април 2013. Види: Одлука, Турскиот јазик службен 
јазик во општина Студеничани, Совет на Општина Студеничани, бр. 07-337/03 од 29 
април 2013 

http://studenicani.gov.mk/
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на граѓанинот. Информациите од јавен карактер можат да се побараат и 

добијат на сите три јазика.  

Како мала рурална општина со ограничени финансиски ресурси, 

Студеничани досега не била во можност да вработи професионални 

преведувачи. Сите преведувачки и толкувачки активности се спроведуваат 

од веќе постоечките службеници кои најчесто течно говорат два јазика. Во 

пракса, службениците ги подготвуваат документите на два јазика како дел 

од нивните секојдневни работни обврски. Правилник за систематизација 

на работните места во општинската администрација на Општина 

Студеничани (2012)25  предвидува една (1) работна позиција за преведувач 

македонски-албански која сеуште не е пополнета.    

ОПШТИНА ДОЛНЕНИ 

Долнени, како и Студеничани, е мала рурална општина во Западниот дел 

на Македонија, која се карактеризира со висок етнички и лингвистички 

диверзитет. Во општинските граници коегзистираат четири големи 

етнички заедници (релативно на вкупната популација). Од вкупно 13,568 

жители, 35.90% се етнички македонци, 25,65% се етнички албанци, 19,14% 

се етнички турци и 17,54% се припадници на бошњачката етничка 

заедница. Со таков состав на населението, албанскиот јазик има статус на 

службен јазик во општината, а турската и бошњачката заедница според 

бројноста за малку не успеваат да ги исполнат законските критериуми за 

службена употреба на нивните јазици. Сепак, Советот на Општина Долнени 

во 2005 година одлучи позитивно за службената употреба на турскиот и 

бошњачкиот и со тоа стана едиснтвената ЕЛС во Македонија со четири 

службени јазици (видовме претходно дека Куманово користи четири 

јазика, но само во работата на Советот). Во 2005 година, Општината 

Долнени го промени својот Статут да овозможи службена употреба за 

турскиот и бошњачкиот.26        

                                                 
25 Правилник за систематизација на работните места во општинската администрација 
на Општина Студеничани, Совет на Општина Студеничани, бр. 08-649/1, 16. август 
2012.  
26 Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Општина Долнени, Совет на 
Општина Долнени, бр. 07-713/2, од 25. ноември 2005.  
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Врз база на прашалникот, како и според интервјуто со официјалното лице 

од Општина Долнени, употребата на турскиот и бошњачкиот е ограничена 

само на натписите на таблите на општинските канцеларии. Сите други 

области на употреба на јазик се спроведуваат двојазично, со неколку 

регистрирани недоследности. 

Седниците на Советот се одржуваат на македонски и албански, а 

општината ја поседува потребната опрема за симултан превод. Пишаниот 

превод поврзан со работата на Советот исто така претежно се спроведува 

на двата јазика. 

Службениот гласник на Општина Долнени се публикува на македонски и 

албански во две посебни публикации. Јавните известувања на огласната 

табла се пишуваат само на македонски. Веб-страницата на општината 

(http://www.opstinadolneni.gov.mk/) е достапна на македонски, албански и 

англиски јазик.  

Пишаната комуникација меѓу граѓаните и органите и телата на општината 

претежно се спроведува на македонски, додека усмената комуникација се 

спроведува на македонски и албански јазик. Информации од јавен 

карактер можат да се побараат и добијат на македонски и на албански 

јазик. 

Сите преведувачки и толкувачки активности од македонски на албански и 

обратно се спроведуваат од еден (1) вработен кој е дел од Одделението за 

правни, општествени и јавни дејности. Во Правилникот за 

систематизација на работните места во општинската администрација 

на Општина Долнени (2013)27 предвидена е една (1) работна позиција за 

преведувач македонски-албански.  

  

                                                 
27 Правилник за систематизација на работните места во општинската администрација 
на Општина Долнени, Совет на Општина Долнени, бр. 01-1230/1, од 11 септември 2013. 

http://www.opstinadolneni.gov.mk/
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ЗАКЛУЧОЦИ: 

1. Градот Скопје и Општина Гостивар се најнапредните ЕЛС во поглед 

на имплементација на локалните јазични политики.   

2. Куманово и Гостивар спроведуваат спротивни модели во однос на 

употребата на јазиците на „помалите“ заедници. Моделот на Куманово 

е условно „минималистички“ и ја ограничува употребата само на 

работата на Советот, додека моделот на Гостивар е „максималистички“ 

и пропишува рамноправност во употребата на турскиот со 

македонскиот и албанскиот.  

3. Во Чаир и Студеничани неодамна е воведен трет јазик во службена 

употреба (турскиот), а спроведувањето почнува бавно да се одвива.  

4. Од сите шест студии на случај само Студеничани сеуште нема 

вработено ниту еден преведувач.  

5. Спроведувањето на локалните јазични политики е 

најнекоинзистентно во ЕЛС со ограничени финансиски ресурси, како 

што се Студеничани и Долнени.  

6. Исти области на употреба на јазиците се различно спроведувани од 

ЕЛС. На пример, писмениот превод на службените документи може да 

публикува во форма на поделена страница, консекутивен писмен 

превод или во посебни еднојазични публикации. 

7. На сличен начин, спроведувањето на службената употреба на 

различните јазици може да варира и во рамки на иста ЕЛС, дури и ако е 

пропишана формална еднаквост. Дури и најнапредната ЕЛС, Гостивар, 

не успева во пракса да овозможи еднаков третман на сите три 

службени јазика.   
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V. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ  

Последното поглавје од оваа студија на јавна политика ги резимира 

главните заклучоци од претходните секции и врз нивна основа, изведува 

препораки за различните засегнати страни на национално и локално ниво 

со цел да поддржи поефективна имплементација на локалните јазички 

политики. Заклучоците и препораките се поделени во пет тематски 

целини. Генерално, документот препорачува поинклузивно и промислено 

одлучување на локално ниво (ова може да биде донекаде поттикнато 

преку(од) посистематска законска рамка), подобро информирање за 

корисниците на локалните јазични политики (граѓаните), извесна 

реорганизација на преведувачките активности во понапредните ЕЛС и 

подобро следење на имплементацијата, повеќе поддршка од централната 

влада кон помалите и ограничени со финансиски ресурси ЕЛС, како и 

подобар мониторинг и стратегиско планирање на процесот на централно 

ниво.    

ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ЈАЗИЧНИ 

ПОЛИТИКИ 

Заклучок 1: Законската рамка за службена употреба на јазиците на 

немнозинските заедници е утврдена преку Уставниот амандман V кон 

член 7, како и преку т.н. „Закон за јазиците“ од 2008. Сепак, законската 

рамка не успева прецизно да ги дефинира сите области на употреба на 

јазиците на локално ниво. Ваквата ситуација создава извесна несигурност 

за донесувачите на одлуки и креаторите на политики при дизајнирањето 

на локалните јазични политики. Во исто време, оваа недореченост на 

законската рамка отвара простор за ЕЛС да ги дизајнираат своите јазични 

политики во согласност со специфичниот контекст и потреби. Случаите на 

Куманово и Гостивар во поглед на употребата на јазиците на „помалите“ 

немнозински заедници покажуваат дека различни модели можат да бидат 

употребени од ЕЛС за овозможување на службената употреба на мајчиниот 

јазик.   

Препорака 1: Постои потреба за попрецизно дефинирање на тоа што 

точно претставува службена употреба на јазиците на немнозинските 

заедници во законската рамка или преку дополнителни акти, во 
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смисла на области на употреба. Ова треба да се направи без да се 

создадат бариери за ЕЛС за воведување на специфични модели кои се 

соодветни за контекстот и потребите на секоја од повеќејазичните 

ЕЛС. 

Заклучок 2: 8 ЕЛС имаат направено промени на нивните јазични политики 

преку воведување на јазиците на „помалите“ немнозински заедници со 

одлуки на општинските совети. Одлуките само површно ги одредуваат 

контурите на јазичните политики и најчесто само го обзнануваат 

воведувањето на определен јазик во службена употреба без поблиску да ги 

утврдат областите на неговата употреба. Повторно, ваквата недореченост 

е неповолна и се одразува на имплементацијата на службената употреба на 

тој јазик.   

Препорака 2: При одлучувањето, советите на ЕЛС мораат да го 

опфатат и прашањето за областите на употреба на воведениот јазик. 

Одлуката на Советот на Општина Гостивар претставува позитивен 

пример, во поглед на одредување на областите на употреба. 

Препорака 3: При одлучувањето, советите мораат да поттикнат 

поширок консултативен процес, во кој ќе бидат земени во предвид 

потребите и ставовите на засегнатите немнозински заедници. 

Комисиите за односи меѓу заедниците (КОМЗ) мораат да бидат 

посериозно вклучени при донесувањето на одлуки во врска со 

јазичните политики. КОМЗ би можеле да го организираат и олеснат 

консултативниот процес на локално ниво.  

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ЈАЗИЧНИ 

ПОЛИТИКИ И ПРАВАТА ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ 

Заклучок 3: Локалните јазични политики имаат значајни последици. Во 

моментот, околу 832,184 граѓани (според последниот Попис) живеат во 

ЕЛС кои користат повеќе од еден службен јазик (Градот Скопје не е 

вклучен во овие пресметки). Вкупно 31 од 81 ЕЛС имаат повеќе од еден 

јазик во службена употреба. 22 ЕЛС користат два јазика, 7 ЕЛС користат 

три, а 2 ЕЛС користат дури четири службени јазика заедно со 

македонскиот јазик. Граѓаните во овие општини не се информирани за 

придобивките и евентуалните ограничувања на „повеќејазичноста“.   
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Препорака 4: Граѓаните кои живеат во „повеќејазичните“ ЕЛС, а 

особено оние граѓани кои припаѓаат на немнозинските заедници 

мораат да бидат информирани за спецификите на локалните јазични 

политики во својата ЕЛС. ЕЛС мораат да го организираат овој 

информативен процес. 

НАСОКИ И ПОДДРШКА ЗА ПОНАПРЕДНИТЕ ЕЛС 

Заклучок 4: Ниту една од анкетираните ЕЛС немаат конкретна буџетска 

линија (ставка) која ја покрива имплементацијата на локалните јазични 

политики. Согласно со тоа, тешко е да се определат трошоците кои се 

предизвикани од локалните јазични политики, а информацијата за тие 

трошоци е важна за дизајнирање на ефективни политики.  

Препорака 5: ЕЛС треба да воведат конкретни буџетски линии 

(ставки) во своите буџети и завршни сметки во кои ќе ги покажат 

трошоците. Ова е потребно за планирање и следење на трошоците 

поврзани со локалните јазични политики. Попрецизен преглед на 

трошоците ќе овозможи и поефективна имплементација.   

Заклучок 5: Ниту една од истражуваните ЕЛС немаат специјализирана 

единица за преведување во рамки на општинската администрација. Таква 

организациона единица може значително да ја подобри имплементацијата 

на локалните јазични политики.   

Препорака 6: Во ЕЛС во кои обемот на работа за превод и толкување е 

поголем треба да се воведе специјализирана единица (одделение) кои 

ќе ги спроведува сите преведувачки/толкувачки активности. Ова ќе ја 

зголеми коинзистентоста во имплементацијата, а особено ќе го 

направи подоследен пристапот кон услуги на мајчин јазик за 

граѓаните од немнозинските заедници. 

Заклучок 6: Во некои ЕЛС има очигледен недостиг од стручен кадар за 

преведувачки и толкувачи активности.  

Препорака 7: ЕЛС мораат прецизно да ги испланираат своите потреби 

во поглед на стручниот кадар потребен за имплементацијата на 

локалните јазични политики и соодветно да ги пополнат 

преведувачките/толкувачките работни позиции во нивната 

администрација.  
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Препорака 8: Веќе постоечкиот кадар кој работи на преведувачки и 

толкувачки активности во ЕЛС треба да биде соодветно обучен за 

остварување на таквите активности. Обуките треба да се 

организираат во рамки на ССРД или ЗЕЛС, или пак во рамки на друго 

соодветно тело на национално ниво.   

ПОДДРШКА ЗА ПОМАЛИТЕ, ОГРАНИЧЕНИ СО РЕСУРСИ ЕЛС 

Заклучок 7: Помалите ЕЛС, претежно оние кои се сместени во рурални 

подрачја имаат ограничени финансиски ресурси и не се во можност 

ефективно да ги спроведуваат локалните јазични политики.  

Препорака 9: Помалите  ЕЛС треба да бидат финансиски поддржани за 

ефективно испорачување на општинските услуги до корисниците на 

немнозинските јазици. Финансиските средства мораат да бидат 

распределени од националниот буџет. Со тоа, централната влада 

значително ќе ја поддржи имплементацијата на повеќејазичните 

локални политики и со тоа ќе покаже оддлучност да ја подигне 

ефективноста на процесот.   

Препорака 10: Помалите и ограничени со ресурси ЕЛС можат да бидат 

поддржани и преку централизирање/регионализирање на 

преведувачките и толкувачките активности. Посебни тела можат да 

бидат формирани на регионална основа  и ќе можат да извршуваат 

преведувачки/толкувачки активности за повеќе, географски блиски, 

ЕЛС. Ваквите тела би биле финансирани од националниот буџет. Тие 

би ги вработиле потребните преведувачи/толкувачи кои би ги 

вршеле услугите за одредени ЕЛС.  

МОНИТОРИНГ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЛОКАЛНИТЕ 

ЈАЗИЧНИ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ НА 

ЦЕНТРАЛНО НИВО 

Заклучок 8: Во моментов, Одделението за мониторинг на процесот на 

образование, култура и употреба на јазиците во рамки на Секторот за 

спроведување на Рамковниот договор, ССРД, сеуште не е комплетирано со 

персонал и сè уште не функционира соодветно на својата намена, иако е 

воспоставено во 2012 година. Во таква ситуација, мониторингот на 
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имплементацијата на Уставниот амандман V кон член 7 е занемарен, т.е. не 

постои конкретно тело кое ја мониторира имплементацијата на локалните 

јазични политики.   

Препорака 11: Централната Влада мора да се погрижи дека 

Одделението за мониторинг на процесот на образование, култура и 

употреба на јазиците ќе биде екипирано со персонал во најбрз можен 

рок. Водечката улога во мониторингот на јазичните политики (не 

само на локално ниво) треба да биде превземена токму од ова тело.  

Заклучок 9: Постои недостиг на стратегиско планирање на централно ниво 

во поглед на имплеметацијата на локалните јазични политики. Воедно, 

потребна е и сеопфатна анализа на главните проблеми и предизвици. 

Акциониот план подготвен во периодот 2010-2012 сеуште не е усвоен. 

Препорака 12: Конкретна Стратегија, придружена со Акционен план, 

посветени на имплементацијата на локалните јазични политики 

треба да биде усвоена од органите на централната власт. Консултации 

со ЕЛС и ЗЕЛС треба да бидат спроведени при изработката на овие 

документи. Документите треба да бидат основани на сеопфатно 

истражување и анализа на проблемите и предизвиците. Стратегијата 

и нејзините цели мораат да бидат понатамошно поддржани преку 

соодветна распределба на финансиски ресуси.   
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РЕЦЕНЗИЈА: Григориј Месежников  

Студијата за јавна политика Локални јазични политики за немнозинските 

заедници: можности за поефективна имплементација на Јован 

Близнаковски (ИДСЦС) ја прикажува моменталната состојба во врска со 

употребата на мајчиниот јазик на етничките заедници на локално ниво во 

Република Македонија. Студијата е изградена врз база на анкета со 

употреба на страндардизиран прашалник спроведена во 17 единици на 

локалната самоуправа од вкупно 31 единица кои користат повеќе од еден 

службен јазик. Дополнително, во 6 избрани единици се спроведени полу-

структуирани интервјуа со официјални лица. Извршено е и деск? 

истражување на законската рамка и официјалните документи на 

единиците на локалната самоуправа. Студијата презентира серија на 

препораки наменети да ја подобрат имплементацијата на јазичните права 

на различните етнички групи кои составуваат(се) значаен дел од 

популацијата на Република Македонија.    

Користената методологија му овозможила на авторот да извлече добри 

податоци за подоцнежна анализа на ситуацијата со јазиците во Македонија 

и за понатамошно елаборирање на имплементација на јазичните права. 

Студијата содржи структурни информации за етничкиот состав на 

административните единици со мешана популација во кој делот на не-

македонската популација (етнички) надминува 20 проценти, како и за 

праксата на употреба на немнозинските јазици во следните области: 

седници на општинските совети, пишан превод на општинските 

документи, пишување на таблите на општинските згради и имот, патните 

знаци, службените гласници и процесот на пристап до информации од 

јавен карактер.   

Заклучоците презентирани од авторот се критични и прецизни, а 

предложените препораки се реаалистични, практични и добро оправдани. 

Студијата може да служи како мал прирачник за креаторите на политики, 

како и основно информативно и аналитичко средство за застапувачки 

активности.  

Григориј Месежнков е претседател на Институтот за јавни работи (Institute for 

Public Affairs – IVO), Братислава, Словачка 
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РЕЦЕНЗИЈА: доц. д-р Ненад Марковиќ  

Студиите од сферата на јавните политики кои произлегоа како последица 

на Охридскиот рамковен договор се секогаш провокативен терен за 

испитување од аспект на можните решенија, алтернативи и компаративни 

практики. Сепак, во Република Македонија ретко се гледаат темелни, 

елаборативни и солидно структуирани студии кои би ја адресирале оваа 

проблематика, а посебно во една од најсензитивните сфери – употребата 

на јазиците на немнозинските заедници. Токму затоа студијата на м-р 

Јован Близнаковски „Локалните јазични политики за немнозинските 

заедници: можности за поефективна имплементација“, спроведена со 

помош на поширокиот тим на ИДСЦС, преставува ретка можност 

конзистентно, на едно место, а преку сите елементи кои една студија на 

јавна политика треба да ги содржи, да се обработи проблематиката на 

примената на немнозинските јазици во единиците на локалната 

самоуправа. 

Одбирањето единици на анализа да бидат токму единиците на локалната 

самоуправа се чини најсилна точка на оваа студија. И самиот Охридски 

рамковен договор, но и авторите во историјата на политичките идеи како 

Аристотел, Токвил или Ал-Фараби го сместуваат локусот на вистинската 

демократија токму на локално ниво. Оттука, анализирањето на употребата 

на јазиците на немнозинските заедници на локално ниво се чини како 

одличен аналитички фокус. Од друга страна, самата структура на студијата 

е втората силна точка, како од перспектива на анализа на нормативната 

рамка, на ниво од Устав на РМ, до законските норми во поединичните 

единици на локална самоуправа, така и од аспект на студиите на случај. 

Самата студија не би била вистинска анализа на јавна политика доколку 

отсуствуваат заклучоци и препораки, кои во овој случај се прецизно 

формулирани и корисни како за научната и експертска јавност, така и за 

политичарите кои ги формулираат политиките на централно, а посебно на 

локално ниво, во однос на јазичната проблематика. Ако за првите ова е 

препорачана литература, за донесувачите на одлуки студијата е секако 

задолжителна литература.       

Доц. д-р Ненад Марковиќ е професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“, 

политички студии, универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија 



 

 
ИДСЦС е граѓанска организација основана 
во 1999 година од група на интелектуалци 
собрани околу идејата за демократија, 
солидарност и цивилно општество. 
Долгорочните цели на Институтот се да 
работи на балансиран социо-економски 

развој, активна граѓанска вклученост и партиципативна политичка 
култура, како и остварување на либералните вредности во 
македонското општеството. Својата работа ИДСЦС првенствено ја 
заснова на социометриски истражувања и проектни активности. 
Веруваме дека човековиот капитал е главен предуслов за позитивна 
општествена промена и затоа посветено работиме на проекти за 
подобрување на капацитетите, преку трансфер на знаење и вештини.  
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Студијата е подготвена во рамки на проектот „Локални јазични политики за 
немнозинските заедници: алатки за поефективна имплементација“, спроведен од 
ИДСЦС, а поддржан од Словачкиот и Балканскиот фонд за јавни политики (Slovak and 
Balkan Public Policy Fund). Финансиската подршка е обезбедена од Slovak Aid, 
фондацијата Pontis и Балканската мрежа за развој на цивилното општество (БЦСНД). 
Содржината на студијата е целосна одговорност на авторот и во ниту еден случај не 
може да се смета дека ја рефлектира позицијата на Slovak Aid и партнерските 
организации.  


