
ПРИМЕНА НАЧЕЛА ОДГОВАРАЈУЋЕ 
И ПРАВЕДНЕ ЗАСТУПЉЕНОСТИ:
ПЕРЦЕПЦИЈА ГРАЂАНА

ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА 
СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ: 
ПЕРЦЕПЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ 

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE 
OF ADEQUATE AND EQUITABLE 
REPRESENTATION:  
PERCEPTIONS OF CITIZENS

BONA MENTE: Enhancing inclusion of non- majority communities at local level through Committees 
for Inter-Community relations
This project is funded by the European Union



ПРИМЕНА НАЧЕЛА 
ОДГОВАРАЈУЋЕ И ПРАВЕДНЕ 

ЗАСТУПЉЕНОСТИ: 
ПЕРЦЕПЦИЈА ГРАЂАНА 

новембар 2013



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ова  публикација  је  одштампана  у  оквиру  пројекта  БОНА  МЕНТЕ:  Побољшање  укључености  мањинских 
заједница на локалном нивоу преко Комисија за односе између заједница 
 

Издавачи 

Удружење  Институт за развој заједница 

Заједница  јединица локалне самоуправе Републике Македоније‐ ЗЈЛС 

 

За издавача 

Сретен Коцески, извршни директор ИРЗ 

Душица Перишић, извршни директор ЗЈЛС 

 

Аутор 

Гордана Величковска 

 

Превод 

српски језик‐ Лидија Кунгуловска 

 

Ова публикација је направљена уз помоћ Европске Уније. Садржај ове публикације искључиво је одговорност 
аутора и пројектног тима и на ниједан начин не рефлектује гледишта  Европске Уније.  

 



3 

 
Садржај 

 
 
 
I. Увод ................................................................................................................................. 5    
 
II. Методологија ................................................................................................................. 14    
 
III. Резултати униваријантних анализа   ............................................................................ 18    
 
IV. Резултати биваријантних анализа ............................................................................... 29    
 
V. Закључци ....................................................................................................................... 60   
  

а. Закључци из униваријантних анализа  ...................................................................   60    
б. Закључци из биваријантних анализа ......................................................................   61 
 

Библиографија ................................................................................................................... 63    
 
Анекс: Упитник ..................................................................................................................  65    

  



4 

Предговор 
 
Заједница јединица локалне самоуправе Републике Македоније (ЗЈЛС) и Институт за развој заједница 
(ИРЗ) реализују пројекат “БОНА МЕНТЕ: Побољшање укључености мањинских заједница на локалном 
нивоу преко Комисија  за односе између  заједница”: Пројекат  траје до  јануара 2014.  У оквиру овог 
пројекта,  у  периоду  од  септембра –  октобра 2013,  спроведено  је  истраживање  на  тему:  “Примена 
начела одговарајуће и праведне  заступљености”. Циљ  је био да  се истраже мишљења припадника 
македонске,  албанске,  турске,  влашке,  српске,  ромске  и  бошњачке  етничке  заједнице  о  примени 
начела одговарајуће и праведне заступљености у односу на њихове заједнице. 
 
Направљена анализа овог истраживања представљена  је  у овој публикацији и представља преглед 
мишљења  припадника македонске,  албанске,  турске,  влашке,  српске,  ромске  и  бошњачке  етничке 
заједнице о примени начела одговарајуће и праведне заступљености у односу на њихове заједнице. 
Овим смо хтели да придонесемо стручној и јавној дебати око примене овог начела и истовремено, да 
иницирамо  позитивна  кретања  ка  побољшању  положаја  етничких  заједница  у  Републици 
Македонији. 
 
Публикација  је намењена грађанима Републике Македоније, државним институцијама,  јединицама 
локалне  самоуправе,  стручној  јавности,  Комисијама  за  односе  између  заједница,  међународним 
институцијама, као и свима онима који су заинтересовани за ову област. 
 
У  будућности,  ЗЈЛС  и  ИРЗ  ће  продужити  са  континуираним  иницијативама,  пројектима  и 
истраживањима  за  побољшање  положаја  етничких  заједница  у  Републици  Македонији,  као  и 
преузимању  активнсти  за  информисање  и  едукацију  шире  јавности  о  важности  поштовања  права 
свих етничких заједница при изградњи демократског друштва. 
 
Велика  захвалност  Европској  Унији,  која  је  финансијски  подржала  пројекат  и  издавање  ове 
публикације. 
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I. Увод                            
 
8. септембра 1991 Република Македонија  је спровела референдум на коме су се грађани изјаснили 
за  самосталну  Републику Македонију.  На  референдуму  је  учествовало 75%  целокупног  избирачког 
тела у Републици Македонији и 95%  је  гласало за независност. Следећи корак за  јачање државе  је 
било  усвајање  Устава  Републике Македоније  од  стране  Скупштине  17.  новембра  1991  године.  Од 
република  Социјалистичке  Федеративне  Републике  Југославије,  једино  је  Република  Македонија 
избегла  крвопроливање  на  путу  ка  добијању  независности  из  бивше  федерације.  Република 
Македонија је представљала једну од светлих тачака бивше Југославије11.   
 
8.  априла  1993  Република  Македонија  је  постала  чланица  Уједињених  нација,  а  1995  је  постала 
чланица Савета Европе. Интеграција Репблике Македоније  у  Европску Унију и НАТО  је  стратегијско 
опредељење  од  самог  осамостаљења,  зато  је  посебна  пажња  посвећена  испуњењу  предуслова  за 
постизање овог циља. 
 
Ипак,  90‐те  могу  да  се  опишу  као  период  изазова  за  Републику  Македонију.  У  овом  периоду 
дешавали  су  се  ратови  на  просторима  бивше  Југославије,  прослеђени  таласима  избеглица  ка 
Републици  Македонији.  Посебно  треба  да  се  обележи  талас  избеглица  за  време  косовске  кризе. 
Даље, Македонија се суочила са економским ембаргом од стране Републике Грчке и санкцијама УН 
ка Републици Србији, који су имали директни утицај на њено економско стање. Такође, као резултат 
спора  око  имена  Републике  Мкедоније  са  Републиком  Грчком  (који  и  данас  постоји),  ово  је  био 
период  интензивних  дипломатских  напора  за  признање  Републике  Македоније  од  стране  других 
држава и учлањење у важније глобалне и регионалне организације2. 
 
Мултиетнички  карактер  Републике  Македоније  може  да  се  види  из  резултата  пописа  задње 
спроведеног  2002.  Етничка  структура  Републике  Македоније  је  састављена  од  64,8%  Македонаца, 
25,17%  Албанаца,  3,85%  Турака,  2,66%  Рома,  1,78%  Срба,  0,84%  Бошњака,  0,48%  Влаха  и  1,04% 
“осталих”3.  Заштита  и  промоција  права  мањина  су  од  битног  значаја  за  постојање  и  успешно 
функционисање  мултикултурног  друштва.  Овде  је  термин  “мањина”  употребљен  у  складу  са 

                                                            
1 Mickey, Robert W., Adam Smith Albion, Success in the Balkans? A Case Study of Ethnic Relation in the RM, in Iam M. Cuthberson 
and Jane Leibowith (eds.) Minorities: The New Europe’s Old Issue, Institute for East West Studies, New York, 1993, стр. 58 
2 Котевска, Билјана. Ефективно политичко учешће мањих етничких заједница у локалној самоуправи у Републици 
Македонији: утицај охридског оквирног споразума, Студиорум, Скопље, стр. 9‐10 
3 Укупно становништво, домаћинства и станови, Укупно становништво према изјашњавањима о националној припадности, 

матерњем језику и вероисповеди, Књига X, 2002, доступна на: http://www.stat.gov.mk/publikacii/knigaX.pdf  
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дефиницијом  Франческа  Капотортија,  која  је  најшире  прихваћена.  Према  њему,  мањина  је  група 
инфериорна по броју  у односу на остатак  становништва државе,  која  је  у недоминантној позицији, 
чији чланови деле етничке, религиозне и лингвистичке карактеристике чиме се разликују од остатка 
становништва и показују, барем имплицитно, осећај солидарности усмерен ка очувању своје културе, 
традиције, религије и језика4. 

Охридски оквирни споразум је потписан 13.августа 2001 од стране лидера четири највеће политичке 
партије  у  то  време.  Две  су  припадале  македонском  политичком  блоку  (Унутрашња  македонска 
револуционарна организација – Демократска партија за македонско национално јединство – ВМРО – 
ДПМНЕ  и  Социјалистички  савез Мкедоније  –  СДСМ)  и  две  партије  из  албанског  политичког  блока 
(Демократска партија Албанаца – ДПА и Партија  за демократски просперитет – ПДП)5.  Споразум  је 
потписан  под  покровитељством  председника  Републике  Македоније,  Бориса  Трајковског,  и  са 
посредништвом  ЕУ,  Франсоа  Леотара,  и  представника  САД,  Џејмса  Пердјуа6.  Као  резултат 
потписивања  овог  споразума,  правни  и  политички  контекст  у  Републици  Македонији  је  битно 
промењен. 
 
Поред  основних  принципа  и  одредби  за  престанак  непријатељства,  Охридски  оквирни  споразум 
предвиђа  реформе  у  областима  децентрализације,  недискриминације  и  праведне  заступљености, 
посебно парламентарних процедура у смеру заштите мајоризације, образовања на матерњем језику, 
коришћења језика и изражавања идентитета7. 

Начело  праведне  заступљености  је  било  од  централног  значаја  за  време  преговора  за  Охридски 
оквирни  споразум8. Ово начело  је  разрађено  у  делу 4,  именованом Недискриминација  и  праведна 
заступљеност.  Недискриминација  је  обрађена  у  делу  4.1.,  у  коме  се  наводи  да  ће  се  у  целини 
поштовати  принцип  недикриминације  и  равноправог  третмана  свих  лица  пред  законом.  Овај 
принцип посебно ће се примењивати у односу на запошљавање у јавној администрацији и у јавним 
предузећима9. 

                                                            
4 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/internationallaw.aspx 
5 Malevska, Mirjana. Painful Confrontations, New Balkan Politics, Vol. 4/5,  Peace and Democracy Center: “Ian Collins”, Skopje, 
2002, стр. 165 
6 Engstrom, Janny. Multiethnicity or Binationalism? The Framework Agreement and the Future of the Macedonian State, the 
European Book on Minorities Issues, Vol.1, 2001/2, Kluwer Law International, 2003, pp 10  
7 Ohrid Framework Agreement, 13 August 2001, достапно на: 
http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20Agreement.pdf 
8 Бошковски, Донче. Спровођење права заједница ‐ практике, механизми и заштита, ОБСЕ, Скопље 2012, стр. 11  
9 Ohrid Framework Agreement, 13 August 2001, доступно на: 
http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20Agreement.pdf 
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Праведна заступљеност је адресирана у делу 4.2., при чему се предвиђа да ће се у законима којим ће 
се  ргулисати  запошљења  у  јавној  администрацији  бити  садржане  мере  којима  ће  се  обезбедити 
праведна заступљеност заједница у свим централним и локалним јавним телима и на свим нивоима 
запошљавања у овим телима, истовремено поштујући правила компетентности и интегритета према 
којима  ће  се  руководити  јавна  администрација.  Даље,  власти  ће  преузимати  акивности  за 
кориговање  постојеће  неравнотеже  у  саставу  јавне  администрације,  посебно  путем  запошљавања 
припадника  заједница  недовољне  заступљености.  Посебна  пажња  ће  се  посветити  томе  да  се 
обезбеди,  колико  је  могуће  брже,  полицијске  службе  генерално  да  одразе  састав  и  расподелу 
становништва у Македонији10. 
 
У Анексу А Оквирног споразума предложени су уставни амандмани Устава из 1991, где је садржан и 
члан 8, који утврђује да су темељне вредности уставног поретка Републике Македоније: 
 
‐основне слободе и права човека и грађана признатих међународним правом и утврђених Уставом; 
ова одредба је већ постојала у Уставу из 1991;  
‐  праведна  заступљеност  лица  која  припадају  свим  заједницама  у  јавним  органима  на  свим 
новоима и  другим областима из јавног живота; ова одредба је била новина; 
 
Следила  је  фаза  имплементације  Охридског  оквирног  споразума11.  Прво  је  усвојено  петнаест 
уставних  амандмана,  који  су  прослеђени  низом  законских  промена  у  којима  су  биле  укључене  и 
одредбе које су се односиле на начело одговарајуће и праведне заступљености. 
 
Устав  –  Амандманом  VI  увело  се  начело  одговарајуће  и  праведне  заступљености  грађана  који 
припадају  свим заједницама у органима државне власти и у другим  јавним институцијама на свим 
нивоима12. Могло је да се забележи да је овај амандман претрпео промене у односу на то како је био 
предложен у Охридском оквирном споразуму,  односно „праведна заступљеност“  је модифицирана 
да гласи „одговарајућа и праведна заступљеност“. 
 

                                                                                                                                                                                                     
 
10 Ohrid Framework Agreement, 13 August 2001, доступно на: 
http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20Agreement.pdf 
11 Извештај о односу стања о имплементацији свих политика које произлазе из Охридског оквирног споразума, Секретеријат 
за спровођење Охридског оквирног споразума, Влада  Републике Македоније, Скопље, 2012, стр.12 
12 Амандман VI, Устав Републике Македоније, 2001, доступно на: 
http://www.sobranie.mk/?ItemID=A431BEE83F63594B8FE11DA66C97BEAF 
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Амандманима XXIX и XXX гарантукје се спровођење овог начела у судском систему, тачније утврђује 
се  да  ће  се  при  избору  судија,  судија‐поротника,  председника  судова  и  јавних  тужиоца  запазити 
одговарајућа и праведна заступљеност грађана који припадају свим заједницама13. 
 
Законски  оквир  –  Начело  одговарајуће  и  праведне  заступљености  је  уграђено  у  велики  број 
законских и подазаконских аката који регулишу различите области друштвеног живота14.  У области 
правосуђа начело одговарајуће и праведне заступљености примењује се при избору судија и судија‐
поротника15,  јавних  тужиоца16,  при  запошљавању  у  стручној  служби  јавног  тужилаштва17  и 
запошљавању у судској служби18. Ово начело се примењује и у оквиру Академије за судије и тужиоце 
на раличитим нивоима, односно како при избору органа и тела тако и при избору кандидата. 

Даље, начело одговарајуће и праведне заступљености примењује се при запошљавању државних и 
јавних  службеника,  при  чему  се  запошљавање  спроводи  кроз  транспарентни  поступак  и  на  основу 
критеријума стручности и компетентности1920.  Закон о државним службеницима утврђује и обавезе 
за  органе  државне  управе  за  доношење  годишњих  планова  о  одговарајућој  и  праведној 
заступљености.  Годишњи  планови  приказују  моментално  стање  на  овом  пољу,  планове  за 
запошљавање,  стручно  усавршавање  и  обуке,  као  и  процену  финансијских  импликација  за 
реализацију планираног21. 

                                                            
13 Амандман XXIX и XXX, Устава Републике Македоније, 2001, доступно на: 
http://www.sobranie.mk/?ItemID=A431BEE83F63594B8FE11DA66C97BEAF 
14 Понуђена листа не 6претендује да буде свеобухватна, већ да послужи као илустрација за укључивање начела 
одговарајуће и праведне заступљености у законодавству Републике Македоније. 
15 чл.43. Закон о судовима, Службени гласник бр.58/2006, 62/2006, 35/2008, 150/20120 
16 чл.43. Закон о јавном тужилаштву, Службени гласник бр.150/2007, 111/2008 
17 чл.76. Закон за јавно обвинителство Службен весник бр.150/2007, 111/2008 
18 чл.6. Закон за судска служба, Службен весник бр.98/2008, 161/2008, 6/2009, 150/2010 
19 чл.12. Закон о државним службеницима, Службени гласник бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 
17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/2010, 167/2010, 
36/2011, 6/2012, 24/2012 
20 чл.6. Закон о јавним службеницима, Службени гласник бр. 52/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012 
21 Правилник о соадржају годишњег плана о одговарајућој и праведној заступљености заједница, Министарство 
информатичког друштва и администрација. 2011. достуапно на: 
ttp://www.ads.gov.mk/WBStorage/Files/pravilnik_pravicna_zastapenost_zaednicite_js_61_2011.pdf 
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Начело  се  примењује  и  при  избору  стручних  сарадника,  васпитача  и  другог  наставног  кадра  у 
основном  образовању22  и  у  јавним  средњим  школама23.  Коначно,  министар  културе  може  да 
формира тела, односно да именује спољашње сараднике узимајући у обзир одговарајућу и праведну 
заступљеност свих заједница24.  
 
Закон  о  локалној  самоуправи  донет  2002  такође  се  осврће  на  заступљеност  заједница  при 
запошљавању у општинској администрацији и у јавним службама које је основала општина. Из овог 
закона произлази обавеза да се води рачуна о одговарајућој и праведној заступљености грађана који 
припадају  свим  заједницама  заступљеним  у  општини  на  свим  нивоима,  при  чему  се  требају 
поштовати  критеријуми  стручности  и  компетентности25.  На  локалном  нивоу,  градначелници  имају 
примарну  одговорност  о  имплементацији  начела  одговарајуће  и  праведне  заступљености.  Али  и 
Савет општина има ингеренције  у овом погледу,  кроз доношење одлука и правила  за  унапређење 
овог начела26.  
 
Према  Влади  Републике  Македоније  начело  одговарајуће  и  праведне  заступљености  има  за  циљ 
остварење  учешћа  припадника  свих  заједница  у  свим  областима  јавне  сфере,  као  предуслова  за 
изградњу модерне, грађанске државе, стабилност у земљи и социјалну кохезију27. 
 
Најважније институције за стратешко планирање, примену и надзор примене начела одговарајуће и 
праведне заступљености на државном нивоу су: Народни правобранитељ, Секретаријат за примену 
оквирног  споразума,  Комитет  за  односе  између  заједница  и  Агенција  за  остваривање  права 
заједница28. 
 

                                                            
22 чл.82. Закон о основном образовању, Службени гласник бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 
51/2011, 6/2012, 100/2012) 
23 чл.60. Закон о средњем образовању, Службени гласник бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 

40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012 
24 чл.11. Закон о култури, Службени гласник бр. бр.31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 15/2008, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 
136/2012 
25 Чл. 59. Закон о локалној самоуправи, Службени гласник 5, 2002 
26 Котевска, Билјана. Ефективно политичко учешће мањих етничких заједница у локалној самоуправи у Републици 
Македонији: утицај охридског оквирног споразума, Студиорум, Скопље, 2011, ст. 53 
27 Извештај о односу стања о имплементацији свих политика које призлазе из Охридског оквирног споразума, Секретеријат 
за спровођење Охридског оквирног споразума, Влада Републике Македоније, Скопље, 2012, стр.18 
28 Постоје и друге институције које имају ингеренције у начелу одговарајуће и праведне заступљености, као на пример 
Државни управни инспекторат. 
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Народни  правобранитељ  –  Амандманом  XI  Устава  Републике Македоније  и  Законом  о  Народном 
правобрантељу,  Народном    правобранитељу  је  дата  кључна    надлежност  за  праћење  степена 
спровођења  начела  одговарајуће  и  праведне  заступљености29.  Народни  правобранитељ  штити 
уставна  и  законска  права  грађана  која  су  повређена  од  органа  државне  управе,  као  и  од  других 
органа  и  организација  која  имају  уставна  овлашћења.  Народни  правобранитељ  посвећује  посебну 
пажњу  заштити  начела  недискримиције  и  одговарајће  и  праведне  заступљености  припадника 
заједница у оганима државне власти, органима јединица локалне самоуправе и у јавнм установама и 
службама30,31. 
Свако  лице  које  сматра  да  су  његова  права  повезана  са  начелом  одговарајуће  и  праведне 

заступљености,  повређена  може  да  поднесе  представку  до  Народног  правобранитеља.  Народни 

правобранитељ може да поведе поступак и на  сопствену иницијативу,  уколико  сматра да  су  права 

грађана  повређена32,  при  чему  треба  да  прибави  сагласност  оштећеног,  у  односу  на  кога  је 

повређено начело одговарјуће и праведне заступљености33.   

Представка којом се иницира поступак нема прописану форму, и иста може да се поднесе написмено 
или  усмено.  Подносилац  представке  је  ослобођен  плаћања  такси  за  поступак  пред  Народним 
правобранитељем34. Народни правобранитељ је дужан да поштује приватнсот и тајност података који 
се односе на подноситеља35.  

Због испитивања представке, Народни правобранитељ је надлежан да затражи потребна објашњења, 
информације,  доказе  за  наводе  у  представци,  да  позове  на  разговор  службено  лице,  да  затражи 
мишљење  научних  и  стручних  институција,  да  уђе  у  службене  просторије  и  да  изврши  увид  у 
предмете и рад који су у надлежности органа према којима поступа, као и да преузме друга дејства и 
мере одређене законом или другим прописом36. 

 

                                                            
29 Извештај о праћењу примене начела одговарајуће и праведне заступљености  за 2012 годину, Народни правобранитељ 
Републике Македоније, Скопље, 2013. Стр. 2 
30 Амандман XI, Устав Република Македонија, 2001, доступно на: 
http://www.sobranie.mk/?ItemID=A431BEE83F63594B8FE11DA66C97BEAF 
31 чл.2. Закон о Народном правобранитељу, Службени гласник  бр. 60/2003, 114/2009 
32 чл.13. Закон о Народном правобранитељу, Службени гласник  бр. 60/2003, 114/2009 
33 Ibid. чл.21 
34 Ibid. чл.16 
35 Член.16. Закон за Народен правобранител, Службен весник бр.60/2003, 114/2009 
36 чл.32. Закон о Народном правобранитељу, Службени гласник бр. 60/2003, 114/2009 
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Кад народни правобранитељ констатује да су повређена уставна и законска права подносиоца 

представке од стране органа у односу на које он има надлежност, може да да препоруке, предлоге, 

мишљења и указивања о начину одстрањивања констатованих повреда; да предложи опет да се 

спроведе одређени поступак у складу са законом; да иницира покретање дисциплинског поступка 

против службеног, односно одговорног лица и да поднесе захтев до надлежног јавног тужиоца за 

отварање поступка због утврђивања казнене одговорности37.  

Поред  ових  механизама,  предвиђено  је  информисање  у  вези  напретка  у  спровођењу  начела 
одговарајуће и праведне заступљености да се одвија кроз годишњи извештај  

Народног  правобранитеља  о  одговараућој  и  праведној  заступљености  у  јавном  сектору38.  Од  2007 
године  Народни  правобранитељ  редовно  припрема  ове  извештаје,  које  затим  доставља  широј 
јавности.  Истраживање  се  спроводи  у  свим  институцијама  за  које  Народни  правобранитељ  има 
законску надлежност, односно у органима државне власти, органима јединица локалне самоуправе 
и јавним установама и службама39.  

Секретаријат  за  сровођење  Оквирног  споразума  –  За  успешно  спровођење  Охридског  оквирног 
споразума, Влада Републике Македоније је 2004 године формирала Сектор за спровођење Охридскг 
оквирног споразума у саставу Генералног секретаријата Владе Републике Македоније, на чијем челу 
је  један  од  вицепремијера  Владе  Републике  Македоније.  Са  циљем  бржег  и  свеобухватног 
реализирања Охридског оквирног  споразума приступило се проширивању активности Сектора, што 
се као резултат 2007 године трансформисао у Секретаријат за спровођење Оквирног споразума, који 
је започео да функционише 2008 године40. 
 
Као  једна  од  надлежности  Секретаријата  наведено  је  праћење  и  побољшање  одговарајуће  и 
праведне  заступљености.  Даље,  улога  Секретаријата  је  да  даје  подршку  Влади  у  реализацији 
стратешких  приоритета  који  произлазе  из  Охридског  оквирног  споразума,  а  посебно  за 

                                                            
37 Ibid чл.32 
38 Извештај о односу стања о имплементацији свих политика које произлазе из Охридског оквирног споразума, Секретеријат 
за спровођење Охридског оквирног споразума, Влада Републике Македоније, Скопље, 2012, стр.18 
39 Извештај о праћењу примене начела одговарајуће и праведне заступљености  за 2012 годину, Народни правобранитељ 
Републике Македоније, Скопље, 2013. Стр. 2  
40 Извештај о односу стања о имплементацији свих политика које произлазе из Охридског оквирног споразума, Секретеријат 
за спровођење Охридског оквирног споразума, Влада Републике Македоније, Скопље, 2012, стр.58  
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обезбеђивање  одговарајуће  и  праведне  заступљности  грађана  који  припадају  свим  заједницама  у 
органима државне власти и у другим јавним институцијама41. 
 
2007 године Секретаријат за спровођење Оквирног споразума донео је стратегију за одговарајућу и 
праведну заступљеност мањинских етничких група. Стратегија садржи мере и активности које треба 
да се предузму да би се постигло побољшање одговарајуће и праведне заступљености свих етничких 
заједница у јавним и државним институцијама у Републици Македонији. Дугорочно, стратегија циља 
је постизање укупног броја запошљених у министарствима, подручним јединицама министарстава и 
у општинама да кореспондује са резултатима из пописа42. 
 
Комитет  за  односе  између  заједница  –  Оснивање  и  надлежности  Комитета  за  односе  између 
заједница  је  регулисано  амандманом  XII  Устава  и  Законом  о  Комитетима  за  односе  између 
заједница.  Скупштина  је  основала  Комитет,  који  је  састављен  од  19  чланова,  од  којих  по  седам 
чланова из реда посланика у Скупштини, Македонци и Албанци и по један члан из реда посланика, 
Турци,  Власи  Роми,  Срби  и  Бошњаци.  У  случају  да  нека  од  заједница  нема  посланика,  народни 
правобранитељ,  уз  консултације  са  релевантим  представницима  тих  заједница,  предлаже  друге 
чланове Комитета43. 
 
Надлежности  Комитета  укључују  разгледање  питања  у  вези  са  односима  заједница  у  Републици 
Македонији,  а  нарочито,  између  осталог,  имплементацију  принципа  одговарајуће  и  праведне 
заступљености  грађана  који  припадају  свим  заједницама  у  органима  државне  власти  и  у  другим 
јавним институцијама на свим нивоима44. Надаље, он даје предлоге и мишљења за решавање ових 
питања и доставља их Скупштини45. 
 
Агенција  за  остваривање  права  заједница  –  2008  донет  је  Закон  за  унапређење  и  заштиту  права 
припадника заједница којих  је мање од 20%    становништва Републике Македоније.  За спровођење 
овог закона, као и за вршење надзора над спровођењем закона којима се уређују права припадника 

                                                            
41 Секретаријат за имплементацију оквирног поразума. Доступно на: 
http://siofa.gov.mk/content/?1BA0C890D2009AA985E7CF02AF628BD53EC13BCA 
42 Котевска, Билјана. „Ефективно политичко учешће мањих етничких заједница у локалној самоуправи у Републици 
Македонији: утицај охридског оквирног споразума“, Студиорум, Скопље, ст. 51 
43 Амандман XII, Устав на Република Македонија, 2001, достапно на: 
http://www.sobranie.mk/?ItemID=A431BEE83F63594B8FE11DA66C97BEAF 
44 Чл.9, Закон о Комитету за односе између заједница, Службени гласник бр. 150/2007. 
45 Ibid. чл.10 
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заједница којих је мање од 20%, основала се Агенција за остваривање права заједница46. Агенција је 
почела са радом крајем 2009 године. 
 
У овом закону утврђује се да се за припадике заједница, којих  је мање од 20% при запошљавању у 
органима  државне  власти  и  другим  јавним  институцијама  на  свим  нивоима  примењује  начело 
одговарајуће  и  праведне  заступљености47.  Надаље,  Агенција  подржава  Владу  у  реализацији 
стратегијских приоритета повезаних са обавезама које произлазе из Устава Републике Македоније и 
закона,  а  посебно  за  обезбеђивање  одговарајуће  и  праведне  заступљености  грађана  који  су 
припадници заједница у органима државне управе48. Међу другим институцијама, Агенција свој рад 
усаглашава са радом Секретаријата за спроођење Оквирног споразума49. 
2006 године формиран је Комитет министара за праћење и координацију активности које се односе 
на побољшање одговарајуће и праведне заступљености припадника етничких заједница у органима 
државне управе и  јавним предузећима50. 

                                                            
46 Чл.2, Закон о унапређењу и заштити права припадника заједница  којих је мање од 20% од становништва у Републици 
Македонији, Службени гласник бр. 92/2008. 
47 Ibid.  чл.4 
48 Ibid.  чл.13 
49 Ibid.  чл.15 
50 Извештај о односу стања за имплементацију свих политика које призлазе из Охридског оквирног споразума, Секретaријат 
за спровођење Охридског оквирног споразума, Влада Републике Македоније, Скопље, 2012, стр.18 
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II. Методологија 

Иницијално  је  направљено  истраживање  постојеће  стручне  литературе  и  легислативе  у  Републици 
Македонији,  са  посебним  фокусирањем  на  идентификацију  постојећих  одредби,  као  и  кључних 
питања и изазова који се односе на примену начела одговарајуће и праведне заступљености. Иако 
Народни правобранитељ публикује годишњи извештај о одговарајућој и праведној затсупљености у 
јавном  сектору  и  постоје  одређена  квалитативна  итраживања  на  ову  тему,  која  су  ограничена  на 
мишљења припадника “елите”, констатовано је да до сада није направљено истраживање којим би 
се  истражила  мишљења  припадника  шире  јавности  о  примени  начела  одговарајуће  и  праведне 
заступљености  у  односу  на  њихове  етничке  заједнице.  Сматрајући  да  су  перцепције  грађана  од 
битног  значаја  за  процену  успешности  једног  концепта,  као  и  за  изградњу  хармоничног  односа  у 
једној држави, сматрали смо да ће овакав тип истраживања  придонети текућој политичкој и научној 
дебати. 

На основу резултата истраживања претходно  је био наведен дизајниран анкетни упитник намењен 
прикупљању информација о ставовима грађана у погледу примене начела одговарајуће и праведне 
заступљености.  Упитник  се  састојао  од  комбинација  ликерт  скале,  рангирања,  “изабери 
одговарајуће”  и  отворених  питања.  Било  је  укупно 12  питања,  која  су  садржала 26  индивидуалних 
јединица, које су биле подељене у два дела: а) одговарајућа и праведна заступљеност и б) Основне 
информације о испитаницима. Упитник је дизајниран да обезбеди одговоре на следећа питања 
 

1. Да ли се начело одговарајуће и праведне заступљености примењује у односу на припаднике 
сопствене етничке заједнице на: 

i. централном нивоу – неруководећа места; 
ii. централном нивоу – руководећа места; 
iii. локалном нивоу – неруководећа места; 
iv. локалном нивоу – руководећа места. 

1.    Који  су  разлози  непримене  начела  одговарајуће  и  праведне  заступљености  у  односу  на 
сопствену етничку заједницу? 

       2.  Који  извори  информација  се  користе  за  информисање  о  одговарајућој  и  праведној 
заступљености сопствене етничке заједнице? 

3. Начини којима може да се постигне боља представљеност сопствене етничке заједнице? 
С  обзиром  на  то  да  је  анкета  требала  да  се  спроведе  на  испитаницима  различитих  социјалних 
категорија, сматрало се да у уводу упитника треба да се обезбеди дефиниција начела одговарајуће и 
праведне  заступљености,  чиме  би  се  приближио  овај  концепт  грађанима,  а  у  исто  време  би  се 
обезбедило  ипитаницима  да  имају  истоветно  разумевање  о  томе шта  представља  начело.  Начело 
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одговарајуће  и  праведне  заступљености  је  дефинисано  на  следећи  начин  “етничка  структура  у 
Републици  Македонији  треба  да  се  одражава  у  државним  и  локалним  органима,  како  на 
неруководећим  тако  и  на  руководећим  местима,  поштујући,  при  том,  критеријум  стручности  и 
компетентности”. (Употребљени упитник у истраживању налази се у анексу.) 

У складу са активностима предвиђеним у оквиру пројекта “БОНА МЕНТЕ: Побољшање укључености 
мањинских заједница на локалом нивоу преко Комисија за односе између заједница”, предвиђено је 
да се истраживање спроведе у оним општинама у којима су најмање 20% од укупног броја житеља 
општине припадници одређене етничке заједнице. У складу са овим критеријумом, истраживање се 
спровело  у  следећим  општинама:  Бутелу,  Чаиру,  Шуто  Оризарима,  Брвеници,  Дебру,  Долненима, 
Зеленикову,  Јегуновцу,  Кичеву,  Крушеву,  Куманову,  Маврову‐Ростуше,  Петровцу,  Сопишту,  Струги, 
Тетову, Чашки и Чучер‐Сандеву. Град Скопље је обухваћен на тај начин што се истраживање спровело 
у три скопске општине (Чаиру, Бутелу и Шуто Оризарима). 

Следећа фаза у истраживању је било утврђивање примерка. Случајне технике одређивања примерка 
(probability  sampling  techniques)  биле  би  врло  непрактичне  за  ово  истраживање,  јер  оквири  за 
одређивање  примерка  нису  били  доступни  и  становништво  је  било  врло  дисперзовано.  Из  ових 
разлога,  определили  смо  се  за  намерно  одређивање  примерка  (non‐probability  sampling)  или, 
тачније,  за  примерак  са  циљем  (purposive  sample)  или другачије назван  као примерак  заснован на 
субјективном  суду  истраживача  (judgmental  sample).  Овај  метод  избора  испитаника  може  да 
обезбеди корисне информације, иако не обезбеђује репрезентативност, односно из њега не може да 
се генерализује цела популација. 

Одлучено  је  да  се  анкетирају  само  припадници  етничких  заједница  који  су  наведени  у  Уставу 
Републике  Македоније,  т.ј.  Македонци,  Албанци,  Турци,  Власи,  Срби,  Роми  и  Бошњаци.  Остале 
етничке заједнице, како због свог ниског процента (1%) тако и из практичних разлога, нису укључене 
у истраживање. 

Анкетирани  су  само  грађани  који  су  мањина  у  дотичним  општинама,  односно  Македонци  су 
анкетирани  само  у  седам  општина  где  су  мањина,  Албанци  у  једанаест  општина  где  су  мањина  и 
Роми  нису  анкетирани  у  општини  Шуто  Оризари.  Идеја  је  била  да  сви  испитаници  имају  исти 
деноминатор, а то је да су мањина у својој општини. На овај начин смо добили представу о примени 
начела  одговарајуће  и  праведне  заступљености  у  односу  на  заједнице  које  су  мањина  у  својим 
општинама. 

Рефлектирање процентуалне заступљености етничких заједница у примерку у овом случају није било 
одговарајуће, јер би у оваквом случају 85% из примерка били Македонци и Албанци, што није било у 
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складу са циљевима овог истраживања, односно подједнако да се истраже мишљења свих етичких 
зајдница. Зато је било предвиђено да има 180 испитанка из сваке етничке заједнице. 

Примерак 

општина  етничка заједница   укупно
македонска  албанска  турска  влашка  српска  ромска  бошњачка 

Бутел    16 17 10 15 11 10  79

Чаир  26  21 10 24 50  131

Шуто Оризари  25  10  35

Брвеница  25  17   42

Дебар  25  17 25   67

Долнени    20 40  60

Зелениково    16 10  26

Јегуновце    17 9   26

Кичево  27  17 10 25   79

Крушево    16 10 100 10  136

Куманово    19 10 10 80 49   168

Маврово‐Ростуше    16 17   33

Петровец    16 10 10 30  66

Сопиште    16 10   26

Струга  27  17 61 10 10 10  135

Тетово  26  17 10 25 10  88

Чашка    16 10   26

Чучер ‐ Сандево    16 25   41

 укупно  181  184  180  181  179  179  180  1264

 
Упитник  је дистрибуисан у “хартија и оловка формату”,  односно испитаници су  требали сами да  га 
попуне. Теренско истраживање је спроведено од стране организација‐сарадника у пројекту: Центар 
за међукултурни дијалог – Куманово, Центар за развој заједница – Кичево, Удружење Асоцијација за 
унапређење  статуса  жене  у  савременим  друштвеним  процесима  у Македонији  “Женска  акција”  – 
Скопље, Удружење за развој и активизам “Аква” – Струга, Удружење за економски развој АДОРА – 
Тетово, Фондација за развој локалних заједница Сумнал – Скопље и Омладински култрни центар – 
Битољ. Теренско истраживање је спроведено у периоду од 16. септембра 2013 до 04. октобра 2013.  
 



17 

Анализа  података  је  спроведена  употребом  SPSS  19.0  (Statistical  Package  for  Social  Sciences  – 
Статистички пакет за друштвене науке), док је за отворена питања примењена квалитативна анализа. 
Дескриптивне  статистичке  операције  (униваријантне  и  биваријантне  статистике)  извршене  су  на 
подацима  затворених  питања.  Биваријантне  статистике  су  направљене  са  варијаблом  етничке 
заједнице,  јер  је,  између  осталог,  циљ  истраживања  био  да  утврди  да  ли  постоје  разлике  између 
етничких  група  у  перцепцији  примене начела  одговарајуће  и  праведне  заступљености  у  односу  на 
своју етничку заједницу. Даље су истражене и инференцијалне  (inferential) статистике. 
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III. Резултати униваријантних анализа          

1‐6. Социодемографске карактеристике на примеру   

Резултати  презентовани  у  табели  и  у  графиконима  у  деловима  од  1  до  6  описују  социодемографске 

карактеристике примера, који се састоји од 1266 испитаника према шест димезија: узраст (1), пол (2), етничка 

заједница (3), образовање 84), месечна примања (5) и општина (6). 

1. Узраст: Од укупно 1265 испитаника који су одговорили на ово питање, 37,9% су узраста између 31 и 45 

година, 29,1%  су  узраста  између 46  и 60  година, 24,6%  су  узраста између 18  и 30  година и најмања 

група (8,4%) оних који припадају категорији изнад 61 године. 

Табела 1. Узраст  

 

Узраст група  број испитаника  проценат

18‐30  311  24,6 

31‐45  480  37,9 

46‐60  368  29,1 

61+  106  8,4 

Укупно  1265  100,0 

 

2. Пол: Од укупно 1261 испитаника који су одговорили на ово питање, 56,4% су мушкарци, а 43,6% су жене. 

Табела 2. Пол 

пол  број  испитаника  проценат 
мушки  711  56,4

женски  550  43,6

укупно  1261  100,0
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3. Етничка заједница: Од укупно 1264 испитаника који су одговорили на ово питање, 14,6% су Албанци, следе 

Македонци и Власи са по 14,3%,  врло близу су Турци, Срби, Роми и Бошњаци са по 14,2%. 

Табела 3. Етничке заједнице  

етничка заједница  број  испитаника  проценат
македонска  181  14,3

албанска  184  14,6

турска  180  14,2

влашка  181  14,3

српска  179  14,2

ромска  179  14,2

бошњачка  180  14,2

укупно  1264  100,0

 

4. Образовање: Од укупно 1257 испитаника који су одговорили на ово питање, половина (49,9%)  је завршила 

средње образовање, око 1/3 (32,9%) – високо образовање и нешто мање од 1/5 (17,2%) – основно образовање. 

 
Табела 4. Образовање   

ниво  образовања  број  испитаника  проценат

основно  216  17,2 

средње  627  49,9 

високо  414  32,9 

укупно  1257  100,0 
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5. Месечна примања: Од укупно 1248 испитаника који су одговорили на ово питање, мало више од половине 

(51,5%)  се  налази  у  категорији  до  9.000  денара,    далеко  иза  њих  (37%)  је  категорија  испитаника  која  има 

месечна  примања  од  9.001  до  20.000  денара  и  дефинитивно  најмања  је  категорија  испитаника  која  има 

месечна примања изнад 20.001 денара (11,5%). 

 
Табела 5. Месечна примања  

 

 

месечна примања  број  испитаника  проценат

до 9.000 ден  643  51,5 

9.001‐20.000 ден  462  37,0 

Над 20.001 ден  143  11,5 

укупно  1248  100,0 

6.  Општина: У  погледу  на  то  из  које  општине  су  испитаници, 13,4%  су  из  Куманова,  затим  следе  Крушево  и 

Струга  (10,7%  из  сваке  општине),  Чаир  (10,3%),  Тетово  (7%),  Бутел  и  Кичево  (6,2%  из  сваке  општине),  Дебар 

(5,3%), Петровец (5,2%), Долнени (4,7%), Брвеница (3,3%), Чучер Сандево (3,2%), Шуто Оризари (2,8%), Маврово‐

Ростуше (2,6%) и Зелениково, Јегуновце, Сопиште и Чашка (2,1% из сваке општине) 
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7‐10. Приена начела одговарајуће и праведне заступљености 

 

Делови  7,  8,  9  и  10  дају  преглед  мишљења  испитаника  о  томе  да  ли  се  начело  одговарајуће  и  праведне 

заступљенсти примењује у односу на припаднике њихове етничке заједнице у органима централне и локалне 

власти,  како    на  неруководећим  тако  и  на  руководећим  радним  местима.  За  анлизу  резултата,  позитивне 

одговоре  (“примењује  се”  и  “делимично  се  примењује”)  и  негативне  одговоре  (“не  примењује  се”  и 

“делимично  се  не  примењује”)  истакли  су  у  две  посебне  групе.  Сви  одговори,  укључујући  и  одговоре 

“неутрално” и “не знам” приказани су у табелама и графиконима доле (од 7 до 10). 

 

Табела 5. Општина   

 

општина  број  испитаника 
 

проценат
Бутел  79  6,2

Чаир  131  10,3

Шуто Оризари  35  2,8

Брвеница  42  3,3

Дебар  67  5,3

Долнени  60  4,7

Зелениково  26  2,1

Јегуновце  26  2,1

Кичево  79  6,2

Крушево  136  10,7

Куманово  170  13,4

Маврово‐Ростуше  33  2,6

Петровец  66  5,2

Сопиште  26  2,1

Струга  135  10,7

Тетово  88  7,0

Чашка  26  2,1

Чучер Сандево  41  3,2

укупно  1266  100,0
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7.  Неруководећа  радна  места  у  органима  државне  власти  (министарства,  судови,  јавна  администрација, 

итд.): Укупни проценат испитаника који су одговорили “примењује се” или “делимично се примењује” (заједно 

34,8%)  је  мањи  (‐5,1%)  од  оних  који  су  одговорили  “не  примењује  се”  или  “делимично  се  не  примењује” 

(заједно 39,9%). 14,1% је одговорило да се начело примењује “неутрално”, док је 11,2% изјавило да не знају да 

ли се начело примењује. 

 

 

 

Табела 7. Колико се принцип 
 одговарајуће и праведне  

заступљености примењује у органима  
државне власти на неруководећим  

радним местима у односу на  
припаднике ваше етничке заједнице? 

ниво примене 
број  

испитаника  проценат

 Примењује се  125  9,9

делимично се 
примењује 

315  24,9

неутрално  179  14,1

делимично се не 
примењује 

195  15,4

не примењује се  310  24,5

не знам  142  11,2

укупно  1266  100,0

 

 

 

 

8. Руководећа радна места у органима државне власти (министарства, судови, јавна администрација, итд.): 

Укупни проценат испитаника који су одговорили “примењује се” и “делимично се примењује” (заједно 32,7%) 

је  очевидно мањи  (‐10,3%)  од оних  који  су одговорили  “не примњује  се”  или “делимично  се не примењује” 

(заједно 43%). 14,7% је одговорило да се начело примењује “неутрално”, док је 9,6% изјавило да не зна да ли се 

начело примењује. 
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Табела 8. Колико се принцип одговарајуће и 
праведне заступљености примењује у органима 

државне власти на руководећим радним 
местима у односу на припаднике ваше етничке 

заједнице? 

ниво примене 
број 

испитаника  проценат 

Примењује се  123  9,7

делимчно се 
примењује 

291  23,0

неутрално  186  14,7

делимично се не 
примењује 

189  14,9

не примењује се  355  28,1

не знам  121  9,6

укупно  1265  100,0

 

9.  Неруководећа  радна места  у  општини  (општинска  администрација,  општинска  јавна  предузећа,  школе, 

вртићи, итд.): Укупни проценат испитаника који  су одговорили “примењује се”  и “делимично се примењује” 

(заједно 33,5%) је очигледно мањи (‐9,9%) од оних који су одговорили “не примењује се” или “делимично се не 

примењује” (заједно 42,4%). 15,7% је одговорило да се начело примењује “неутрално”, док је 8,5% изјавило да 

не зна да ли се начело примењује.  
Табела 9. Колико се начело одговарајуће и 
праведне заступљености примењује у вашој 

општини на неруководећим радним местима у 
односу на припаднике ваше етничке заједнице? 

ниво примене 
број 

испитаника   проценат
 Примењује се  120  9,5

делимично се 
примењује 

303  24,0

неутрално  198  15,7

делимично се не 
примењује 

189  15,0

не  примењује се  346  27,4

не знам  108  8,5

укупно  1264  100,0
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10.  Руководећа  радна  места  у  општини  (општинска  администрација,  општинска  јавна  предузећа,  школе, 

вртићи, итд.): Укупни проценат испитаника који  су одговорили “примењује се”  и “делимично се примењује” 

(заједно 31%)  је много мањи  (‐15,5%)  од  оних  који  су  одговорили  “не  примењује  се”  или  “делимично  се  не 

примењује” (заједно 46,5%). 14,4% је одговорило да се начело примењује “неутрално”, док је 8% изјавило да не 

зна да ли се начело примењује. 

 
Табела 10. Колико се начело одговарајуће и 

праведне заступљености примењује у вашој 

општини на руководећим радним местима у 

односу на припаднике ваше етничке заједнице? 

ниво примене 

број  

испитаника  проценат

Примењује се  119  9,4 

делимично се 

примењује 

273  21,6 

неутрално  182  14,4 

Делимично се не 

примењује 

198  15,7 

не примењује се  388  30,8 

не знам  101  8,0 

укупно  1261  100,0 

 

11. Разлози непримене начела одговарајуће и праведне заступљености 
 

Испитаницима који су се негативно изразили на било које питање наведено у деловима од  7 до 10, понуђена 
су пет разлога који можда проузрокују да се начело одговарајуће и праведне заступљености не примењује у 
односу на припаднике њихове етничке заједнице: 

11.1 недостатак одговарајућих квалфикација; 
11.2 погрешна партијска припадност; 
11.3 неприпадност политичкој партији; 
11.4 недостатак веза (породичних, пријатељских итд); 
11.5 друго. 
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Замољени су да рангирају разлоге тиме што ће ставити 1 за најважнији разлог, 2 за други најважнији разлог и 3 
за  трећи најважнији разлог.  Резултатти сваког појединачног разлога  су приказани у  табелама и  графиконима 
надоле, од 11.1 до 11.5. 

  
11.1 Недостатак одговарајућих квалификација: Од укупно 207 испитаника који су изабрали овај разлог, 44% га 
је рангирало као трећи најважнији, 38,6% као најважнији и 17,4% као други најважнији. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

11.2  Погрешна  партијска  припадност:  Од  укупно  494  испитаника  који  су  изабрали  овај  разлог,  44,9%  га  је 

рангирало као најважнији, 30,2% као други најважнији и 24,9% као трећи најважнији.  

 
  Табела 11.2 Погрешна партијска припадност

 

важност  број  испитаника  проценат

најважнији  222  44,9 

други најважнији  149  30,2 

трећи најважнији  123  24,9 

укупно  494  100,0 

 

Табела 11.1 Недостатак одговарајућих  

квалификација  

важност 

број 

испитаника  проценат 

најважнији  80  38,6 

други најважнији  36  17,4 

трећи најважнији  91  44,0 

укупно  207  100,0 
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11.3  Неприпадност  политичкој  партији: Од  укупно 533  испитаника  који  су  изабрали  овај  разлог, 37,1%  га  је 

рангирао као најважнији,  36% као други најважнији и 26,8% као трећи најважнији. 

 
Табела 11.3 Неприпадност политичкој партији  

 

важност  број испитаника  проценат

најважнији  198  37,1 

други најважнији  192  36,0 

трећи најважнији  143  26,8 

укупно  533  100,0 

 

 

11.4  Недостатак  веза  (породичних,  пријатељских,  итд.):  Од  укупно  516  испитаника  који  су  изабрали  овај 

разлог, 35,7% га је рангирало као најважнији, 34,1% као други најважнији и 30,2% као трећи најважнији.   

Табела 11.4 Недостатак веза 

 
 

важност  број  испитаника  проценат
најважнији  184  35,7

други најважнији  176  34,1

трећи најважнији  156  30,2

укупно  516  100,0
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11.5 Друг разлог: Од укупно 66 испитаника који су изабрали овај разлог,  исти је проценат (37,9%) испитаника 

који су га рангирали као најважнији и као трећи најважнији, док га је 24,2%  рангирало као други најважнији.  

Табела 11.5 Друг разлог   

 
 

важност  број  испитаника  проценат
најважнији  25  37,9

други најважнији  16  24,2

трећи најважнији  25  37,9

укупно  66  100,0

 

 

 

12.  Извори  информација:  Затим  су  испитаници  били  питани  које  изворе  информација  користе  да  би  се 

информисали  о  одговарајућој  и  праведној  заступљености  њихове  етничке  заједнице.  Најчешће  коришћен 

извор  информација  су  медијуми  (73%),  на  другом  месту,  иако  далеко  иза њих,  су  пријатељи  (45,1%),  затим 

следи породица (26,5%), колеге (15,9%) и други извори (5,1%). 

 

   

Табела 12. Извори информација 

извори 
информација 

број  
испитаника  проценат 

медијуми  921  73

породица  334  26,5

пријатељи  569  45,1

колеге  200  15,9

друго  64 5,1
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13. Начини за побољшљање примене начела одговарајуће и праведне заступљености: На крају су испитаници 

питани на који начин може да се постигне боља представљеност њихове етничке заједнице. За најбољи начин 

истакнуто   је боље законодавство (43,4%), близу овом начину била је јача контрола централне власти (40,8%), 

затим  следе:  боље  образовање  (30,6%),  повећан мониторинг  од  стране НВО‐а  (25,3%),  механизам жалби  од 

стране грађана (24,6%), и на крају, други начини (2,8%). 

Табела 13. На који начин може да се постигне 
боља представљеност ваше етничке заједнице? 

мера 
број  

испитаника  проценат 
13.1 боље 
законодавство 

542  43,4

13.2 боље образовање  382  30,6

13.3 јача контрола 
централне власти (нпр., 
Агенција за државне 
службенике) 

510  40,8

13.4 повећан 
мониторинг од стране 
НВО‐а 

316  25,3

13.5 механизам  жалби 
од стране грађана 

307  24,6

13.6 лобирање  175  14

13.7 друго  35  2,8
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IV. Резултати биваријантних анализа   

Објашњење табела: Укрштање (crosstabulation)   варијабила са варијаблом етничке заједнице у делу IV   следи 

јединствен формат – затим подржан графиконима. 

а) Слева надесно у табели налазе се колоне које деле становништво према етничкој заједници. 

б) Од горе према доле у табели налазе се различити понуђени одговори за свако питање. 

в) Свака колона обезбеђује пресек одговора за сваку етничку заједницу, изражено као у броју испитаника тако 

и у проценту укупног броја испитаника који припадају тој категорији. Искористићемо табелу 14, која се налази 

надоле,  да би то илустровали.  Четврта колона слева, која је означена са „македонска“, показује да за укупно 

181 испитаника који припадају македонској етничкој заједници, пресек одговора је следећи: 

‐40/181 или 22,1% одабрали су  да одговоре: „ примењује се“;   

‐56/181 или 30,9% одабрали су да одговоре: „делимично се примењује“;    

‐13/181 или 7,2% одабрали су  да одговоре: „неутрално“;    

‐19/181 или 10,5% одабрали су да одговоре: „делимично се не примењује“;   

‐40/181 или 22,1% одабрали су да одговоре: „не примењује се“;    

‐13/181 или 7,2% одабрали су: „не знам“; 

‐ Најдоња ћелија колоне показује да је 181 испитаника = 100%.   

г)  Сваки  ред  показује  колико  је  испитаника,  према  етничкој  заједници,  одабрало  један  одређени  одговор. 

Користећи  одговор (опцију) „ примењује се“, опет за илустрацију у табели 14, може да се види да од укупно 

1264 испитаника, који су одговорили на питање, 125 је истакло да „се примењује“. Од ових 125 испитаника: 

‐40  припада македонској етничкој заједници; 

‐12 припада албанској етничкој заједници; 

‐7  припада турској етничкој заједници;  

‐35 припада влашкој етничкој заједници; 

‐11 припада српској етничкој заједници; 

‐5 припада ромској етничкој заједници; 

‐15 припада бошњачкој етничкој заједници; 
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14‐17. Примена начела одговарајуће и праведне  заступљености 

14.  Неруководећа радна места у органима државне власти (министарства, судови, јавна администрација, 

итд.) 

Уколико се разгледају резултати у табели и у графикону доле, може да се запази да:  

‐  ако се саберу испитаници који су одговорили “примењује се” и “делимично се примењује”, Македонци и 

Власи имају највећи број позитивних одговора – 53% и 51,2%, одговарајуће, Албанци су далеко трећи са 38%; 

‐  ако  се  саберу испитаници  који  су одговорили “не примењуе  се”  и  “делимично  се не примењује”,  Роми и 

Бошњаци имају највише негативних одговора – 55,3%  и 40,6%,  одговарајуће,  близу до Бошњака су Турци и 

Срби са 38,4% и 37,5%, одговарајуће; 

‐ кад је реч о томе које етничке заједнице су најчешће изабрале одговор “примењује се”, опет су Македонци и 

Власи са најпозитивнијим одговорима са 22,1% и 19,3%, одговарајуће – што  је два пута више од просека за 

цео примерак (9,9%); све остале етничке заједнице осцилирају између 3,8% и 8,3%; 

‐   кад је реч о томе које етничке заједнице су најчешће изабрале одговор “не примењује се”, најнегативније 

одговоре имају Роми и Турци, са 40,2% и 30,6%, одговарајуће – при чему су Роми далеко изнад просека за цео 

примерак (24,4%); све остале етничке заједнице осцилирају између 17,9% и 22,7%. 

 

Crosstabulation  chi‐square  тест  је  спроведен да  би  се  истражила  веза  између  етничке  заједнице  и  одговора 

датих у овом питању. Иако је утврђена статистички значајна разлика у мишљењима у зависности од етничке 

заједнице  [X2  (30)=192.058, p<0.5], повезаност  (association) између етничке заједнице испитаника и њихових 

одговора  остаје  врло  слаба,  с  обзиром  на  то што  дозвољава  само  6,5%  смањења  грешке  при  предвиђању 

одговора.  
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Табела 14. Колико се, према вама, начело одговарајуће и праведне заступљеностит примењује у 
органима државне власти на неруководећим радним местима у односу на припаднике ваше 

етничке заједнице? 
(одговори подељени према етничкој заједници)

  етничка заједница 
укупномакедонска албанска турска влашка српска ромска  бошњачка

централна 
власт / 
неруководећа 
радна места 

Примењује 
се 

број  40 12 7 35 11 5  15 125

% у 
етничкој 
заједници 

22,1% 6,5% 3,9% 19,3% 6,1% 2,8%  8,3% 9,9%

делимично 
се 
примењује 

број  56 58 51 56 24 30  40 315

% у 
етничкој 
заједници 

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

неутрално  број  13 35 27 21 40 14  29 179

% у 
етничкој 
заједници 

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

делимично 
се не 
примењује 

број  19 27 32 16 35 27  39 195

% у 
етничкој 
заједници 

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

не 
примењује 
се 

број  40 34 55 41 32 72  34 308

% у 
етничкој 
зјаедници 

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

не знам  број  13 18 8 12 37 31  23 142

% у 
етничкој 
заједници 

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

укупно  број  181 184 180 181 179 179  180 1264

% у 
етничкој 
заједници 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0%

 
 



32 

 
 

15.  Руководећа радна места у органима државне власти (министарства, судови, јавна администрација, итд.) 

Уколико се рагледају резултати у табели и у графикону доле, може да се запази да:  
‐ ако се   саберу испитаници који су одговорили „примењује се“ и „делимично се примењује“, Македонци и 
Власи имају најпозитивније одговоре са 51,4% и 39,2%, одговарајуће, Албанци су близу, трећи, са 37,5%;  
‐  ако се саберу испитаници који су одговорили „не примењује се“ и „делимично се не примењује“, Роми и 
Турци су са најнегативнијим одговорима – 57,9% и 55%, одговарајуће,   далеко други – али, ипак, са високим 
процентом – су Власи и Бошњаци са 46,4% и 42,3%, одговарајуће; 
‐ кад је реч о томе које етничке заједнице су најчешће изабрале одговор „примењује се“, Македонци и Власи 
су са најпозитивнијим одговорима са 23,8% и 18,2%, одговарајуће – што је два пута више од просека за цео 
примерак (9,7%); све остале етничке заједнице осцилирају између 1,7% и 7,8%; 
‐ кад је реч о томе које етничке заједнице су најчешће изабрале одговорот „не примењује се“, најнегативнији 
су одговори Рома, Влаха и Турака са 47,2%6, 30,4% и 29,4%, одговарајуће – при чему су Роми далеко изнад 
просека за цео примерак (27,9%); све остале етничке заједнице осцилирају између 20,1%% и 25,6%. 
 
Crosstabulation  chi‐square  тест  је  спроведен да  би  се  истражила  веза  између  етничке  заједнице  и  одговора 
датих на ово питање. Иако је утврђена статистички значајна разлика у мишљењима у зависности од етничке 
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заједнице  [X2  (30)=201.061, p<0.5],  повезаност  (association)  између етничке  заједнице испитаника и његовог 
одговора остаје врло слаба, с обзиром на то што дозвољава само 4% смањења на грешкама при предвиђању 
одговора.  

Табела 15. Колико се, према вама, начело одговарајуће и праведне заступљености примењује у 
органима државне власти на руководећим радним местима у односу на припаднике ваше 

етничке заједнице? 
(одговори подељени према етничкој заједници) 

  етничка заједница 
укупномакедонска албанска турска влашка Српска Ромска  Бошњачка

централна 
власт / 
руководећа 
радна места   

Примењује 
се 

број  43 9 9 33 12 3  14 123

% у 
етничкој 
заједници 

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

делимично 
се 
примењује 

број  50 60 38 38 41 28  36 291

% у 
етничкој 
заједници 

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

неутрално  број  14 46 27 13 38 14  34 186

% у 
етничкој 
заједници 

7,7% 25,0% 15,0% 7,2% 21,2% 7,9%  18,9% 14,7%

делимично 
се не 
примењује 

број  19 18 46 29 28 19  30 189

% у 
етничкој 
заједници 

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

не 
примењује 
се 

број  39 37 53 55 39 84  46 353

% у 
етничкој 
заједници 

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

не знам  број  16 14 7 13 21 30  20 121

% у 
етничкој 
заједници 

8,8% 7,6% 3,9% 7,2% 11,7% 16,9%  11,1% 9,6%

укупно  број  181 184 180 181 179 178  180 1263

% у 
етничкој 
заједници 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0%
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16.  Неруководећа радна места у општини (општинска администрација, општинска јавна предузећа, школе, 

вртићи, итд.) 

 
Уколико се разгледају резултати у табели и у графикону надоле, може да се запази да: 
‐ ако се   саберу испитаници који су одговорили „примењује се” и „делимично се примењује“, Македонци и 
Власи су са најпозитивнијим одговорима – 47,2% и 43,1%, одговарајуће, следе Бошњаци и Турци са 37,2% и 
35%, одговарајуће;  
‐  ако се саберу испитаници који су одговорили „не примењује се“ и „делимично се не примењује“, Роми и 
Албанци  су  са  најнегативнијим одговорима – 61,8%  и 46,2%,  одговарајуће,    следе  Турци и  Срби  са 42,3%  и 
40,3%, одговарајуће; 
‐ кад је реч о томе које етничке заједнице су најчешће изабрале одговор „ примењуе се“, Власи, Македонци и 
Бошњаци су „најпозитивнији“  са 18,3%, 16%  и 13,3%,  одговарајуће – Власи и Македонци су  са око два пута 
више од просека (9,5%); све остале етничке заједнице осцилирају између 2,2% и 7,8%; 
‐  кад  је  реч  о  томе  које  етничке  заједнице  су  најчешће  изабрале  одговор  „не  примењује  се“,  са 
најнегативнијим  одговорима  су  Роми  са 47,8% –  при  чему  су  Роми далеко  изнад  просека  за  цео  примерак 
(27,4%); све остале етничке заједнице осцилирају измећу 18,3% и 28,8%. 
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Crosstabulation  chi‐square  тест  је  спроведен да  би  се  истражила  веза  између  етничке  заједнице  и  одговора 
датих у овом питању. Иако је утврђена статистички значајна разлика у мишљењима у зависности од етничке 
заједнице [X2 (30)=126.879, p<0.5], повезаност (association) између етничке заједнице  испитаника и њихових 
одговора  остаје  веома  слаба,  с  обзиром  на  то  да  дозвољава  само  3,1%  смањења  на  грешкама  при 
предвиђању одговора.  
 
  

Табела 16. Колико се, према вама, начело одговарајуће и праведне заступљености примењује у 
вашој општини на неруководећим радним местима у односу на припаднике ваше етничке 

заједнице? 
(одговори подељени према етничкој заједници) 

  етничка заједница 
укупномакедонска албанска турска влашка српска ромска  бошњачка

локална власт 
/ 
неруководећа 
радна места 

Примењује 
се 

број  29 7 9 33 14 4  24 120

% у 
етничкој 
заједници 

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

делимично 
се 
примењује 

број  49 42 54 52 35 27  43 302

% у 
етничкој 
заједници 

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

неутрално  број  23 35 32 15 38 18  37 198

% у 
етничкој 
заједници 

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

делимично 
се не 
примењује 

број  22 32 28 23 35 25  23 188

% у 
етничкој 
заједници 

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

не 
примењује 
се 

број  46 53 48 44 37 85  33 346

% у 
етничкој 
заједници 

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

не знам  број  12 15 9 13 20 19  20 108

% у 
етничкој 
заједници 

6,6% 8,2% 5,0% 7,2% 11,2% 10,7%  11,1% 8,6%

укупно  број  181 184 180 180 179 178  180 1262

% у 
етничкој 
заједници 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0%
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17. Руководећа радна места у општини (општинска администрација, општинска јавна предузећа, школе, 

вртићи итд) 

 
Уколико се разгледају резултати у табели и у графикону надоле, може да се запази да: 
‐  ако  се  саберу  испитаници  који  су  одговорили  „примењује  се“  и  „делимично  се  примењује“,  Срби  и 
Македонци имају најпозитивније одговоре са 47,5% и 39,3%, одговарајуће, следе Власи и Бошњаци са 34,7% и 
33,9%, одговарајуће;  
‐  ако  се  саберу  испитаници  који  су  одговорили  „не  примењује  се“  и  „делимично  се  не  примењује“,  Роми, 
Турци  и  Власи  су  са  најнегативнијим  одговорима  са  68%,  52,5%  и  50,8%,  одговарауће,  следе  Албанци  и 
Македонци са 44,8% и 42,6%, одговарајуће; 
‐ кад је реч о томе које су етничке заједнице најчешће изабрале одговор „ примењује се“, Срби, Македонци и 
Власи су „најпозитивнији“ са 17,9%, 15,5% и 14%, одговарајуће – Срби су око два пута изнад просека (9,5%); 
све остале етничке заједнице осцилирају између 1,7 и 8,3%; 
‐ кад је реч о томе које су етничке заједнице најчешће изабрале одговор „не примењује се“, најнегативнији су 
Роми и Власи са 50,6% и 37,4% – при чему су Роми далеко изнад просека за цео примерак (30,7%); све остале 
етничке заједнице осцилирају између 20,1 и 31,3%. 
 
Crosstabulation  chi‐square  тест  је  спроведен да  би  се  истражила  веза  између  етничке  заједнице  и  одговора 
датих на ово питање. Иако је утврђена статистички значајна разлика у мишљењима у зависности од етничке 
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заједнице  [X2  (30)=150.580, p<0.5],  повезаност  (association)  између етничке  заједнице испитаника и његовог 
одговора остаје веома слаба, с обзиром на то да дозвољава само 3% смањења на грешкама при предвиђању 
одговора.  
 

Табела 17. Колико се, према вама, начело одговарајуће и праведне заступљености примењује у 
вашој општини на руководећим радним местима у односу на припаднике ваше етничке 

заједнице? 
(одговори подељени према етничкој заједници) 

  етничка заједница 
укупномакедонска албанска турска влашка српска ромска  бошњачка

локална 
власт / 
руководећа 
радна места 

Примењује 
се 

број  28 11 5 25 32 3  15 119

% у 
етничкој 
заједници 

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

делимично 
се 
примењује 

број  43 42 37 37 53 15  46 273

% у 
етничкој 
заједници 

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

неутрално  број  20 36 34 16 23 15  38 182

% у 
етничкој 
заједници 

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

делимично 
се не 
примењује 

број  34 25 38 24 20 31  26 198

% у 
етничкој 
заједници 

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

не 
примењује 
се 

број  43 57 56 67 36 90  37 386

% у 
етничкој 
заједници 

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

не знам  број  13 12 9 10 15 24  18 101

% у 
етничкој 
заједници 

7,2% 6,6% 5,0% 5,6% 8,4% 13,5%  10,0% 8,0%

укупно  број  181 183 179 179 179 178  180 1259

% у 
етничкој 
заједници 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0%
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18‐ 21. Разлози непримене начела одговарајуће и праведне заступљености 
18. Недостатак одговарајућих квалификација 

Уколико се разгледају резултати у табели и у графикону надоле, може да се запази да: 
‐ ако се сабере број испитаника који су одлучили да одговоре најважнији разлог, други најважнији разлог и 
трећи најважнији разлог, недостатак одговарајућих квалификација свеукупно је најважније за Роме (69); на 
далеком другом месту су Албанци (30), следе Власи (27) и Турци (25); 
‐ ако се погледа проценат испитаника у свакој етничкој заједници који су одговорили најчешће „најважнији“, 
Власи имају највиши проценат (48,1%);  
‐  ако  се  погледа  проценат  испитаника  у    свакој  етничкој  заједници  који  су  најчешће  одговорили  „трећи 
најважнији“, Срби имају далеко највиши проценат (89,5%).  
 
 Претпоставке које се траже за спровођење crosstabulation chi‐square теста нису испуњене, зато тест није био 
спроведен да би се истражио однос између овог разлога за неспровођење начела одговарајуће и праведне 
заступљеости и етничке заједнице.  
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Табела 18. Недостатак одговарајућих квалификација  

(одговори подељени према етничкој заједници)

  Етничка заједница 

укупноМакедонска Албанска Турска Влашка Српска Ромска  Бошњачка

недостатак 

одговарајућих 

квалификација 

најважнији  број  6 13 10 13 2 29  6 79

% у 

етничкој 

заједници 

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

други 

најважнији 

број  3 4 5 3 0 13  8 36

% у 

етничкој 

заједници 

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

трећи 

најважнији 

број  8 13 10 11 17 27  5 91

% у 

етничкој 

заједници 

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

укупно  број  17 30 25 27 19 69  19 206

% у 

етничкој 

заједници 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0%
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19. Погрешна партијска припадност 

Уколико се разгледају резултати у табели и графикону доле, може да се запази да: 

‐ ако се сабере број испитаника који су одлучили да одговоре најважнији разлог, други најважнији разлог и 

трећи  најважнији  разлог, погрешна  партијска  припадност  је  зачуђујуће  најважнији  разлог  за  све  етничке 

заједнице, при чему су, са изузетком Бошњака, разултати између етничких заједница блиски: Македонци (67), 

Албанци (72), Турци (68), Власи (79), Срби (77), Роми (74) и Бошњаци (56); 

‐ ако се погледа проценат испитаника у свакој етничкој заједници који су најчешће одговорили  „најважнији“, 

Власи имају највиши проценат (55,7%);  

‐  ако  се  погледа  проценат  испитаника  у    свакој  етничкој  заједници  који  су  најчешће  одговорили    „трећи 

најважнији“, Роми имају највиши проценат (36,5%).  

 

Crosstabulation  chi‐square  тест  је  спроведен да би  се истражила  веза између етничке  заједнице и мишљења 

изражених  за  овај  потенцијални  разлог  о  непримени  начела  одговарајуће  и  праведне    заступљености.  Не 

постоје статистички значајни разлози у мишљењима у зависности од етничке групе испитаника.  
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Таблела 19. Погрешна партијска припадност  
(одговори подељени према  етничкој заједници) 

  етничка заједница 
укупномакедонска албанска турска влашка српска ромска  бошњачка

погрешна 
партијска 
припадност  
 

најважнији  број  30 34 28 44 37 22  27 222

% у 
етничкој 
заједници 

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

други 
најважнији 

број  20 22 22 21 24 25  15 149

% у 
етничкој 
заједници 

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

трећи 
најважнији 

број  17 16 18 14 16 27  14 122

% у 
етничкој 
заједници 

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

укупно  број  67 72 68 79 77 74  56 493

% у 
етничкој 
заједници 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0%
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20. Неприпадност политичкој партији 

Уколико се разгледају резултати у табели и у графикону надоле, може да се запази да: 
‐ ако се сабере број испитаника који су одлучили да одговоре најважнији разлог, други најважнији разлог и 
трећи најважнији разлог,   неприпадност политичкој партији, генерално гледано,  је важнији за Роме (95) и 
Турке  (93); далеко иза ове две етничке заједнице су Македонци, Албанци, Власи и Срби,  који имају близак 
број  испитаника (од 67 до 68); 
‐ ако се погледа проценат испитаника у свакој етничкој заједници који су најчешће одговорили „најважнији“, 
Бошњаци имају највиши проценат (48,1%);  
‐  ако  се  погледа  проценат  испитаника  у  свакој  етничкој  заједници  која  је  најчешће  одговорила  „трећи 
најважнији“, Роми имају највиши проценат (34,7%).  
 
Crosstabulation  chi‐square  тест  је  спроведен да би  се истражила  веза између етничке  заједнице и мишљења 
изражених  за  овај  истакнути  разлог  о  непримен  начела  одговарајуће  и  праведне  заступљености.  Иако  је 
утврђена  статистички  значајна  разлика  у  мишљењима  у  зависности  од  етничке  заједнице  [X2  (12)=22.006, 
p<0.5], повезаност (association) између етничких заједница испитаника и њихових одговора остаје веома слаба, 
с обзиром на то да дозвољава само 8,7% смањења на грешкама при предвиђању одговора  
 

Табела 20. Неприпадност политичкој партији   
(одговори подељени према етничкој заједници) 

  етничка заједница 
укупномакедонска албанска турска влашка српска ромска  бошњачка

неприпадност 
политичкој 
партији   

најважнији  број  22 26 43 24 23 35  25 198

% у 
етничкој 
заједници 

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

други 
најважнији 

број  33 28 27 28 35 27  13 191

% у 
етничкој 
заједници 

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

трећи 
најважнији 

број  19 13 23 26 15 33  14 143

% у 
етничкој 
заједници 

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

укупно  број  74 67 93 78 73 95  52 532

% у 
етничкој 
заједници 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0%
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21. Недостатак веза (породичних, пријатељских, итд.) 

Уколико се разгледају резултати у табели и у графикону надоле, може да се запази да: 
‐ ако се сабере број испитаника који су одлучили да одговоре најважнији разлог, други најважнији разлог и 
трећи најважнији разлог,  недостатак веза је далеко најбитнији разлог за Роме (104), други су Турци (88), а 
све остале етничке групе осцилирају у размеру између 56 и 68; 
‐  ако  се  види  проценат  испитаника  у  свакој  етничкој  заједници  која  је  најчешће  одговорила    „најважнији“, 
Роми имају највиши проценат (37,5%);  
‐  ако  се  види  проценат  испитаника  у  свакој  етничкој  заједници  која  је  најчешће  одговорила  „трећи 
најважнији“, Македонци имају највиши проценат (36,8%).  
 
Crosstabulation  chi‐square  тест  је  спроведен да би  се истражила  веза између етничке  заједнице и мишљења 
изражених за овај потенцијални разлог непримене начела одговарајуће и праведне заступљености. Не постоје 
статистички значајне разлике у мишљењима у зависности од етничке групе испитаника.  
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Табела 21. Недостатак веза (породичних, пријатељских...)   
(одговори подељени према етничкој заједници) 

  Етничка заједница 
укупномакедонска албанска турска влашка српска ромска  бошњачка

Недостатак 
вза 
(породичних, 
пријатељских..)  

најважнији  број  25 23 32 23 23 39  18 183

% у 
етничкој 
заједници 

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

Дуги 
најважнији 

број  18 21 31 23 19 43  21 176

% у 
етничкој 
заједници 

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

трећи 
најважнији 

број  25 22 25 22 23 22  17 156

% у 
етничкој 
заједници 

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

укупно  број  68 66 88 68 65 104  56 515

% у 
етничкој 
заједници 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0%
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22‐25. Извори информација 

22. Медијуми 

Уколико се разгледају резултати у табели и у графикону надоле, може да се запази да: 
 
‐ ако се узму у обзир проценти испитаника у свакој етничкој заједници која се изјаснила да су медијуми њихов 
извор информација о одговарајућој и праведној заступљености њихове заједнице: 

 овај  извор  информација  највише  је  коришћен  од  стране  Влаха  (77,9%),  а  најмање  од  стране  Рома 
(68,2%), процентуални обим између ова два краја је тесан; друге етничке заједнице осцилирају између 
77% и 69,1%; 

 узимајући у обзир само одговоре са „да“ о свим изворима информација и свим етничким заједницама, 
медијуми  су  –  упоређено  са  породицом,  пријатељима  и  колегама,    рангирани  као  први  најважнији 
извор информација. 

 
Crosstabulation  chi‐square  тест  је,  спроведен  да  би  се  истражила  веза  између  етничке  заједнице  и  употребе 
медијума као извора информација о одговарајућој и праведној заступљености. Не постоје статистички значајне 
разлике у употреби медијума у зависности од етничке групе испитаника.  
 

Табела 22. Медијуми као извор информација   
(одговори подељени према етничкој заједници) 

  етничка заједница 
укупномакедонска албанска турска влашка српска ромска  бошњачка

медијуми као извор  
информација   

да број  125 129 129 141 137 122  138 921

% у етничкој 
заједници 

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

не број  56 53 50 40 41 57  42 339

% у етничкој 
заједници 

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

укупно  број  181 182 179 181 178 179  180 1260

% у етничкој 
заједници 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0%
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23. Породица 

Уколико се разгледају резултати у табели и графикону надоле, може да се запази да: 
 
‐ ако се узму у обзир проценти испитаника у свакој етничкој заједници која се изјаснила да је  породица њихов 
извор информација о одговарајућој и праведној заступљености њихове заједнице: 

 овај  извор  информација  највише  је  употребљаван  од  стране  Албанаца  (41,8%),  а  најмање  од  Влаха 
(14,4%),  процентуални  обим  између  ова  два  краја  је  широк;  остале  етничке  заједнице  осцилирају 
између 35,4% и 19%; 

 узимајући у обзир само одговоре са „да“ о свим изворима информација и свим етничким заједницама, 
породица  је –  упоређено  са медијумима,  пријатељима и колегама,    рангирана као  трећи најважнији 
извор информација. 

 
Crosstabulation  chi‐square  тест  је  спроведен  да  би  се  истражила  веза  између  етничке  заједнице  и  употребе 
породице као извора инфорамција о одговарајућој и праведној заступљености. Постоје статистички значајне 
разлике  у  употреби  породице  као  извора  информација  у  зависности  од  етничке  групе  испитаника 
[X2(6)=48.821, P<.05]. Lambda  је 0. Cramer’s V  је  .197, што значи да  је  јачина повезаности  (association) између 
две варијабле слаба.  
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Табела 23. Породица као извор информација   

(одговори подељени према етничкој заједници) 

 
етничка заједница 

укупномакедонска албанска турска влашка српска ромска  бошњачка

породица као извор 

информација   

да број  44 76 46 26 63 34  44 333

% у етничкој 

заједници 

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

не број  137 106 133 155 115 145  136 927

% у етничкој 

заједници 

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

укупно  број  181 182 179 181 178 179  180 1260

% у етничкој 

заједници 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0%

 

 

 



48 

24. Пријатељи 

Уколико се разгледају резултати у табели и графикону надоле, може да се запази да: 
 
‐ ако се узму у обзир проценти испитаника у свакој етничкој заједници која се изјаснила да су пријатељи њихов 
извор информација о одговарајућој и праведној заступљености њихове заједнице: 

 овај  извор  информација  највише  је  употребљаван  од  стране  Срба  (51,7%),  а  најмање  од  стране 
Албанаца  (37,4%),  процентуални  размер  између  ова  два  краја  је  релативно  тесан;    остале  етничке 
заједнице осцилирају између 37,8% и 49,7%; 

 узимајући у обзир само „да“ одговоре о свим изворима информација и свим етничким заједницама, 
пријатељи  су –  упоређено са медијумима,  породицом и колегама,    рангирани као други  најважнији 
извор  информација. 

 
Crosstabulation  chi‐square  тест  је  спроведен  да  би  се  истражила  веза  између  етничке  зјаеднице  и  употребе 
пријатеља као извора инфорамација о одговарајућој и праведној заступљености. Иако су утврђене статистички 
значајне  разлике  у  употреби  пријатеља  као  извора  информација  у  зависности  од  етничке  групе  испитаника 
[X2(6)=13.911, P<.05], повезаност (association) између етничке заједнице испитаника и њихових одговора остаје 
врло слаба, с обзиром на то да дозвољава само 1,1% смањења на грешкама при предвиђању одговора. 
 

Табела 24. Пријатељи као извор информација  
(одговори подељени према етничкој заједници) 

  етничка заједница 
укупномакедонска албанска турска влашка српска ромска  бошњачка

пријатељи као извор 
информација   

да број  81 68 82 88 92 89  68 568

% у етничкој 
заједници 

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

не број  100 114 97 93 86 90  112 692

% у етничкој 
заједници 

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

укупно  број  181 182 179 181 178 179  180 1260

% у етничкој 
заједници 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0%
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25. Колеге 

Уколико се разгледају резултати у табели и графикону надоле, може да се запази да: 
 
‐ ако се узму  у обзир проценти  испитаника у свакој етничкој заједници која се изјаснила да су јој  колеге  извор 
информација о одговарајућој и праведној  заступљености њихове заједнице: 

 овај извор информација највише је употребљаван од стране Влаха (24,3%), а најмање од стране  Рома 
(10,1%),  процентуални  размер  између  ова  два  краја  је  релативно  тесан;  остале  групе  осцилирају 
између 16,6% и 12,8%; 

 узимајући у обзир само „да“ одговоре за све изворе информација и свих етничких заједница, колеге су 
–  упоређено  са  медијумима,  породицом  и  пријатељима,  рангиране  као  четврти  најважнији  извор  
информација. 

 
Crosstabulation  chi‐square  тест  је  спроведен  да  би  се  истражила  веза  између  етничке  заједнице  и  употребе 
колега  као  извора  информација  о  одговарајућој  и  праведној  заступљености.    Постоје  статистички  значајне 
разлике у употреби колега као извора информација у зависности од етничке групе испитаника [X2(6)=16.367, 
P<.05]. Lambda  је 0. Cramer’s V  је  .114, што значи да је  јачина повезаности (association) између две варијабле 
веома слаба.  
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Табела 25. Колеге као извор информација   
(одговори подељени према етничкој заједници) 

  етничка заједница 
укупномакедонска албанска турска влашка српска ромска  бошњачка

колеге као извор 
информација   

да број  30 25 29 44 30 18  23 199

% у етничкој 
заједници 

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

не број  151 157 150 137 148 161  157 1061

% у етничкој 
заједници 

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

укупно  број  181 182 179 181 178 179  180 1260

% у етничкој 
заједници 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0%
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26‐31. Начини за побољшање примене начела одговарајуће и праведне заступљености 

26. Боље законодавство 

Уколико се разгледају резултати у табели и у графикону надоле, може да се запази да:  
 
‐ ако се узму у обзир проценти испитаника у свакој етничкој заједници који сматрају да је боље законодавство  
начин да се постигне боља представљеност њихове етничке заједнице:   

 овај начин за побољшање стања највише је истицан од стране Бошњака (53,4%), а најмање од стране 
Албанаца (32,4%), процентуални размер између ова два краја је широк (21%); остале групе осцилирају 
између 49,4% и 38,3%; 

 узимајући у обзир само одговоре „да“ од свих етничких заједница, боље законодавство је (упоређено 
са бољим образовањем, јачом контролом централне власти, повећаним мониторингом од стране НВО‐
а,  механизмом  жалби  од  стране  грађана  и  лобирањем),  рангирано  као  први  најважнији  начин  за 
побољшање стања. 

 
Crosstabulation  chi‐square  тест  је  спроведен  да  би  се  истражила  веза  између  етничке  заједнице  и  бољег 
законодавства  као  начина  да  се  постигне  боља  представљеност  етничке  заједнице  испитаника.  Иако  су 
утврђене статистички значајне разлике у мишљењима у зависности од етничке групе испитаника [X2(6)=21.058, 
P<.05], повезаност (association) између етничке заједнице испитаника и њихових одговора остаје веома слаба, с 
обзиром на то да дозвољава само 2,2% смањења на грешкама при предвиђању одговора. 
 

Табела 26. Боље законодавство  
(одговори подељени према етничкој заједници) 

  етничка заједница 
укупномакедонска албанска турска влашка српска ромска  бошњачка

боље 
законодавство 

да  број  89 58 81 81 67 71  95 542

% у етничкој 
заједници 

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

не  број  91 121 96 100 108 107  83 706

% у етничкој 
заједници 

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

укупно  број  180 179 177 181 175 178  178 1248

% у етничкој 
заједници 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0%
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27. Боље образовање 

Уколико се разгледају резултати у табели и графикону надоле, може да се запази да: 
 
‐  ако се узму у обзир проценти испитаника у свакој етничкој  заједници који сматрају да  је боље образовање 
начин да се постигне боља представљеност њихове етничке заједнице:   

 овај начин за побољшање стања највише је истицан од стране Рома (42,7%), а најмање од стране Срба 
(24%), процентуални размер између ова два краја је релативно широк (18,7%); остале групе осцилирају 
између 34,5% и 25,3%; 

 узимајући  у  обзир  само  „да“  одговоре  свих  етничких  заједница, боље  образоваље  је  (упоређено  са 
бољим законодавством, јачом  контролом централне власти, повећаним мониторингом од стране НВО‐
а,  механизмом  жалби  од  стране  грађана  и  лобирањем)  рангирано  као трећи  најважнији  начин  за 
побољшање стања. 

 
Crosstabulation  chi‐square  тест  је  спроведен  да  би  се  истражила  веза  између  етничке  заједнице  и  бољег 
образовања  као  начина  да  се  постигне  боља  представљеност  етничке  заједнице  испитаника.  Утврђени  су 
статистички значајне разлике у мишљењима у   зависности од етничке групе испитаника [X2(6)=21.748, P<.05]. 
Lambda  је 0. Cramer’s V  је  .132, што значи да  је  јачина повезаности  (association) између две варијабле веома 
слаба.  
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Табела 27. Боље образовање  

(одговори подељени према етничкој заједници) 

 
етничка заједница 

укупномакедонска албанска турска влашка српска ромска  бошњачка

боље 

образовање 

да  број  48 59 61 51 42 76  45 382

% у етничкој 

заједници 

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

не  број  132 120 116 130 133 102  133 866

% у етничкој 

заједници 

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

укупно  број  180 179 177 181 175 178  178 1248

% у етничкој 

заједници 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0%
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28. Јача контрола централне власти 

Уколико се разгледају резултати у табели и графикону надоле, може да се запази да: 
 
‐ ако се узму у обзир проценти испитаника у  свакој етничкој заједници који су сматрали да је јача  контрола 
централне власти  начин да се постигне боља представљеност њихове етничке заједнице:   

 овај начин за побољшање стања највише је истицан од стране Албанаца, (49,2%), а најмање од стране 
Влаха  (33,7%),  проценутални  размер  између  ова  два  краја  је  релативно широк  (15,5%);  остале  групе 
осцилирају између 49,4% и 38,3%; 

 узимајући у обзир само „да“ одговоре од свих етничких заједница, јача контрола централне власти 
је  (упоређено  са бољим законодавством,  бољим образовањем,  повећаним мониторингом од  стране 
НВО‐а, механизмом жалби од стране грађана и лобирањем) рангирана као други најважнији начин за 
побољшање стања. 

 
Crosstabulation chi‐square тест је спроведен да би се истражила веза између етничке заједнице и јаче контроле 
централне власти као начина да се постигне боља представљеност етничке заједнице испитаника. Утврђене су 
статистички значајне разлике у мишљењима у зависности од етничке групе испитаника [X2(6 )=14.518, P<.05]. 
Lambda  је 0. Cramer’s V  је  .108, што значи да  је  јачина повезаности  (association) између две варијабле веома 
слаба.  
 
 

 

Табела 28. Јача контрола централне власти  
(одговори подељени према етничкој заједници) 

  етничка заједница 
укупномакедонска албанска турска влашка српска ромска  бошњачка

јача контрола 
централне власти 

да број  73 88 79 61 79 68  62 510

% у етничкој 
заједници 

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

не број  107 91 98 120 96 110  116 738

% у етничкој 
заједници 

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

укупно  број  180 179 177 181 175 178  178 1248

% у етничкој 
заједници 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0%
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29. Повећан мониторинг од стране НВО‐а 

Уколико се разгледају резултати у табели и графикону надоле, може да се запази да: 
 
‐ ако се узму у обзир проценти испитаника у свакој етничкој заједници која сматра да је  повећан мониторинг 
од стране НВО‐а начин да се постигне боља представљеност њихове етничке заједнице:   

 овај  начин  за  побољшање  стања  највише  је  истакнут  од  стране  Срба  (38,9%),  а  најмање  од  стране 
Македонаца  (16,7%),  процентуални  размер  између  ова  два  краја  је  широк  (22,2%);  остале  групе 
осцилирају између 33,1% и 18,5%; 

 узимајући  у  обзир  само  одгворе  „да“  од  свих  етничких  заједница,  повећан  мониторинг  од  стране 
НВО‐а  је  (упоређено  са  бољим  законодавством,  бољим  образовањем,  јачом  контролом  централне 
власти, механизмом жалби од стране грађана и лобирањем) рангиран као четврти најважнији начин 
за побољшање стања. 

 
Crosstabulation  chi‐square  тест  је  спроведен да би  се истражила  веза између етничке  заједнице и повећаног 
мониторинга од стране НВО‐а као начина да се постигне боља представљеност етничке заједнице испитаника. 
Утврђене  су  статистички  значајне  разлике  у  мишљењима  у    зависности  од  етничке  групе  испитаника  [X2(6 
)=37.273, P<.05]. Lambda  је 0. Cramer’s V  је  .173, што значи да  је  јачина повезаности  (association)  између две 
варијабле слаба.  
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Табела 29. Повећан мониторинг од стране невладиних организација  
(одговори подељени према етничкој заједници) 

  етничка заједница 
укупномакедонска албанска турска влашка српска ромска  бошњачка

повећан мониторинг 
од стране невладиних 
организација 

да  број  30 36 47 60 68 42  33 316

% у етничкој 
заједници 

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

не  број  150 143 130 121 107 136  145 932

% у етничкој 
заједници 

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

укупно  број  180 179 177 181 175 178  178 1248

% у етничкој 
заједници 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0%
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30. Механизам жалби од стране грађана 

Уколико се разгледају резултати у табели и графикону надоле, може да се запази да: 
 
‐ ако се узму у обзир проценти испитаника у свакој етничкој заједници који сматрају да је  механизам жалби од 
стране грађана начин да се постигне боља представљеност њихове етничке заједнице:   

 овај  начин  за  побољшање  стања  највише  је  истицан  од  стране  Влаха  (37%),  а  најмање  од  стране 
Албанаца (17,3%), процентулни размер између ова два краја је релативно широк (19,7%); остале групе 
осцилирају између 26,7% и 18,6%; 

 узимајући у обзир само одговоре „да“ свих етничких заједница, механизам жалби од стране грађана 
је  (упређен  са  бољим  законодавством,  бољим  образовањем,  јачом  контролом  централне  власти, 
повећаним  мониторингом  од  стране  НВО‐  и  лобирањем)  рангиран  као  пети  најважнији  начин  за 
побољшање стања. 

 
Crosstabulation chi‐square  тест  је спроведен да би се истражила веза између етничке заједнице и механизма 
жалби  од  стране  грађана  као  начина  да  се  постигне  боља  представљеност    етничке  заједнице  испитаника. 
Утврђене  статистички  значајне  разлике  у  мишљењима  у  зависности  од  етничке  групе  испитаника  [X2(6  or 
1)=24.492, P<.05]. Lambda  је 0. Cramer’s V  је  .140, што значи да је јачина повезаности (association) између две 
варијабле веома слаба.  

 

 

Табела 30. Механизам жалби од стране грађана  

(одговори подељени према етничкој заједници) 

 
етничка заједница 

укупномакедонска албанска турска влашка српска ромска  бошњачка

механизам жалби 

од стране грађана 

да број  48 31 33 67 44 43  40 306

% у етничкој 

заједници 

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

не број  132 148 144 114 131 135  138 942

% у етничкој 

заједници 

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

укупно  број  180 179 177 181 175 178  178 1248

% у етничкој 

заједници 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0%
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31. Лобирање 

Уколико се разгледају резултати у табели и графикону надоле, може да се запази да: 
 
‐ Ако се узму у обзир проценти испитаника у свакој етничкој заједници који сматрају да је  лобирање начин да 
се постигне боља представљеност њихове етничке заједнице:   

 овај  начин  за  побољшање  стања  највише  је  истакнут  од  стране  Срба  (25,7%),  а  најмање  од  стране 
Албанаца (7,8%), процентуални размер између ова два краја је релативно широк (17,9%); остале групе 
осцилирају између 18,8% и 9%; 

 узимајући у обзир само одговоре „да“    свих етничких заједница, лобирање    је  (упоређено са бољим 
законодавством, бољим образовањем, јачом контролом централне власти, повећаним мониторингом 
од стране НВО‐а и механизмом жалби од стране грађана),  рангирано као шести најважнији начин за 
побољшање стања. 

 
Crosstabulation chi‐square тест је спроведен да би се истражила веза између етничке заједнице и лобирања као 
начина да се постигне боља представљеност етничке заједнице испитаника. Утврђене су статистички значајне 
разлике у мишљењима у  зависности од етничке групе испитаника [X2(6)=36.458, P<.05]. Lambda је 0. Cramer’s V 
је .171, што значи да је јачина повезаности (association) између две варијабле слаба.  
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Табела 31. Лобирање 

(одговори подељени према етничкој заједници) 

 
етничка заједница 

укупно македонска албанска турска влашка српска ромска  бошњачка 

лобирање  да   број  17 14 27 34 45 16  22  175

% у етничкој заједници  9,4% 7,8% 15,3% 18,8% 25,7% 9,0%  12,4%  14,0%

не  број  163 165 150 147 130 162  156  1073

% у етничкој заједници  90,6% 92,2% 84,7% 81,2% 74,3% 91,0%  87,6%  86,0%

купно  број  180 179 177 181 175 178  178  1248

% у етничкој заједници  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0%  100,0%
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V. Закључци     
          
а. Закључци из униваријантних анализа 

1. Када се анализирају мишљења испитаника о томе да ли се начело одговарајуће и праведне заступљености 

примењује или не на централном и локалном нивоу, како на неруководећим тако и на руководећим радним 

местима: 

 више испитаника  има  негативно мишљење  у  односу  на  све  нивое  власти  и  у  односу  на  све  степене 

радних позиција. 

 

2. Када се анализирају само негативна мишљења:   

 негативна мишљења су најизраженија у односу на руководећа места на локалном нивоу. 

 

3. Када се анализирају мишљења о разлозима због којих се начело одговарајуће и праведне заступљености 

не примењује:  

 „недостатак  одговарајућих  квалификација“    је  далеко  најневероватнији  разлог  за  непримену  начела 

упоређено  са  другим  разлозима,  т.ј.  „погрешна  партијска  припадност“,  „неприпадност  политичкој 

партији“  и  „недостатак  веза“.  Укупно 207  испитаника  је  рангирало овај  разлог  као најважнији,  други 

или  трећи  најважнији,  док    је  494  истакло  као  „погрешна  партијска  припадност“,  533  као 

„неприпадност политичкој партији“ и 516 као „недостатак веза“; 

 Ипак  је,  „погрешна  партијска  припадност“  највероватнији  разлог  што  доводи  до  непримене  начела 

одговарајуће и праведне заступљености, овај разлог има највећи број рангирања као најважнији. 

 

4. Када су испитаници упитани које изворе информација користе да би формирали своје мишљење о томе 

да ли се принцип одговарајуће и праведне заступљености примењује у односу на њихову заједницу: 

 Медијуми  су  били  далеко  најупотребљаванији  извор  (т.ј.,  упоређено  са  „пријатељима“,  који  су 

рангирани као други);  

 Пријатељи  су  рангирани  на  другом  месту,  далеко  испред    других  извора  (т.ј.  упоређен  са  оним 

изворима који су рангирани на трећем, четвртом и петом месту). 

 

5.  Када  су  испитаници  упитани  како  се  може  постићи  боља  представљеност  њихове  етничке  заједнице, 

сматрали су да је: 
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 боље законодавство најбољи начин; 

 јача контрола централне власти други најбољи начин. 

 

 

 

б. Закључци из биваријантних анализа 

1.  Када  се  анализира  да  ли  се  начело  одговарајуће  и  праведне  заступљености  примењује  или  не  на 

централном и локалном нивоу, како на неруководећим тако и на руководећим радним местима: 

 резултати  између  индивидуалних  етничких  заједница  су  неконзистентни  са  укупним  резултатима  за 

цео примерак. Док резултати  за цео примерак  свеукупно показују  више негативних него позитивних 

мишљења, мишљења између различитих етничких заједница за исту врсту власти или радних позиција 

су неконзистентна, при чему су одређене заједнице позитивније, док су друге негативније. Мишљења у 

истој етничкој заједници су некозистентна о врстама власти и о радним позицијама, са позитивнијим 

или  негативнијим  мишљењима  о  једном  типу  власти  напротив  другом  и  једној  врсти  радног  места 

напротив другом;  

 ипак су, свеукупно, Роми далеко најконзистентније негативни од свих заједница о свим врстама власти 

и радним позицијама; Турци и Бошњаци се налазе на другом и на трећем месту; 

 Македонци  и  Власи  су  далеко  најпозитивнији  од  свих  заједница,  али  не  о  свим  врстама  власти  и 

радним позицијама; Срби су на трећем месту. 

 

2. Када се анализирају мишљења о разлозима због којих се начело одговарајуће и праведне заступљености 

не примењује: 

 Мишљења  о  „погрешној  партијској  припадности“  су  врло  конзистентна  међу  свим  етничким 

заједницама, све је сматрају за апсолутно најважнији разлог неимплементације  начела; 

 мишљења  о  важности  „неприпадању  политичкој  партији“  су  у  одређеној  мери  конзистентна  међу 

етничким  заједницама,  сматрајући  је  за  други  најважнији  разлог  за  непримену  начела,  с  изуетком 

Турака и Бошњака, који сматрају овај разлог за много важнији у односу на друге етничке заједнице; 

 мишљења  о  важности  „недостатка  веза“  су  врло  козистентна  међу  свим  етничким  заједницама, 

сматрајући је за трећи најважнији разлог за непримену начела; 

 мишљења о „недостатку одговарајућих квалификација“    су врло конзистентна међу свим етничким 

заједницама, све га сматрају апсолутно најневажнијим  разлогом за непримену начела, посебно  је то 

случај са Србима, који га сматрају за најневажнији разлог упоређено са другим етничким заједницама. 
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3. Када се анализирају извори информација на основу којих се формира мишљење:   

 мишљења о медијумима су веома конзистентна међу свим етничким заједницама – све их  сматрају за 

апсолутно главни извор информација; 

 мишљења о пријатељита  су  у одређеној мери конзистентна међу етничким заједницама  ‐  више их 

сматра  за  други  најважнији  извор  информација,  али  највише  је  то  случај  са  Србима,  а  најмање  са 

Албанцима; 

 мишљења  о  породици    су  веома  конзистентна  међу  свим  етничким  заједницама.  Свеукупно,  ово  је 

трећи  најважнији  извор  информација,  али  ово  посебно  важи  за  Албанце  (и  Србе,  у  одређеном 

степену), али врло мало за Влахе; 

 мишљења  о колегама  су  у  одређеној мери  неконзистентна међу  етничким  заједницама.  Свеукупно, 

ово је четврти најважнији извор  информација, али ово посебно важи за Влахе, док је то у врло малој 

мери случај са Ромима 

 

4.  Када  се  анализирају  начини  на  које  би  могло  да  се  постигне  боља  представљеност  етничке  заједнице 

испитаника:  

 када  се  разгледају  мишљења  о  томе  да  ли  су    „боље  законодавство“,  „боље  образовање“,  „јача 

контрола  централне  власт“,  „повећан  мониторинг  од  стране  НВО‐а“,  „механизам  жалби  од  стране 

грађана“ више или мање ефективне да би се побољшала представљеност   нечије етничке заједнице, 

мишљења су неконзистентна како међу етничким заједницама тако и у оквиру исте етничке заједнице. 

o Боље  законодавство:  Свеукупно,  ово  је  најважнији  начин.  Ипак  се,  сматра  за  ефективан 

највише од Бошњака, а најмање од Албанаца.  

o Јача контрола централне власти: Свеукупно, ово је други најважнији начин. Ипак се,  сматра 

за ефективан највише од Албанаца, а најмање од Влаха. 

o Боље  образовање:  Свеукупно,  ово  је  трећи  најважнији  начин.  Ипак  се,  сматра  за  ефективан 

највише од Рома, најмање од Срба. 

o Повећан мониторинг од стране НВО‐а: Свеукупно, ово је четврти најефективнији начин. Ипак 

се, сматра за ефективан највише од Срба, најмање од Македонаца. 

o Механизам жалби од стране грађана: Свеукупно, ово је пети најефективнији начин. Ипак се, 

сматра за ефективан највише од Влаха, а најмање од Албанаца. 

o Лобирање:  Свеукупно,  ово  је  шести  најефективнији  начин,  Ипак  се,  сматра  за  ефективан 

највише од Срба, а најмање од Албанаца. 
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Анекс: Упитник 
 

АНКЕТА О ОДГОВАРАЈУЋОЈ И ПРАВЕДНОЈ ЗАСТУПЉЕНОСТИ 
 
 

 
Циљ ове анкете је да истражи мишљења припадника македонске, албанске, турске, влашке, српске, ромске и 
бошњачке  етничке заједнице о примени начела одговарајуће и праведне заступљености у односу на њихове 
заједнице. Начело одговарајуће и правдне заступљености значи да етничка структура у Републици Македонији 
треба да је одраз у државним и  локалним органима, како на неруководећим тако и на руководећим местима, 
поштујући  при  том  критеријум  о  стручности  и  компетентности.  Анкета  се  спроводи  од  стране  Заједница 
јединица  локалне  самоуправе  (ЗЈЛС)  и Института  за  развој  заједница  (ИРЗ)  у  оквиру  пројекта  „БОНА МЕНТЕ: 
Побољшање  укључености  мањинских  заједница  на  локалном  нивоу  кроз  Комисије  за  односе  међу 
заједницама“.  Пројекат  је  финансиран  од  стране  Европске  Уније.  Резултати  анкете  ће  бити  објављени  у 
извештају и послужиће унапређењу примене начела одговарајуће и праведне заступљености.    
 
Анкетни упитник попуњавате ви, самостално. Ваши одговори ће бити анонимни. Биће потребно око пет 
минута да попуните упитник. Кад га попуните,  молимо Вас да га предате особи која вам га је дала.  
 
Захваљујемо Вам! 
 

 
 
I. ОДГОВАРАЈУЋА И ПРАВЕДНА ЗАСТУПЉЕНОСТ 
  
1. Колико се, према вама, начело одговарајуће и праведне заступљености примењује у органима државне 
власти  (министарствима,  судовима,  јавној  администрацији,  итд.)  на  неруководећим  радним  местима  у 
односу на припаднике ваше етничке заједнице?  (Одаберите само један одговор!) 

 

А.  Примењује се 

Б.     Делимично се примењује 

В.     Неутрално 

Г.    Делимично  се не примењује   

Д.     Не  примењује се 

Ѓ.    Не знам 
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2. Колико се, према вама, начело одговарајуће и праведне заступљености примењује у органима државне 
власти (министарствима, судовима, јавној администрацији, итд.) на руководећим радним местима у односу 
на припаднике ваше етничке  заједнице?  (Одаберите само један одговор!) 
 

А.  Примењује се 

Б.     Делимично се примењује 

В.     Неутрално 

Г.    Делимично  се не примењује   

Д.     Не  примењује се 

Ѓ.    Не знам 

 
3.  Колико  се,  према  вама,  начело  одговарајуће  и  праведне  заступљености  примењује  у  вашој  општини 
(општинска  администрација,  општинска  јавна  предузећа,  школе,  вртићи,  итд.)  на  неруководећим  радним 
местима у односу на припаднике ваше етничке заједнице?   (Одаберите само један одговор!) 
  

А.  Примењује се 

Б.     Делимично се примењује 

В.     Неутрално 

Г.    Делимично  се не примењује   

Д.     Не  примењује се 

Ѓ.    Не знам 

 
4.  Колико  се,  према  вама,  начело  одговарајуће  и  праведне  заступљености  примењује  у  вашој  општини 
(општинска  администрација,  општинска  јавна  предузећа,  школе,  вртићи,  итд.)  на  руководећим  радним 
местима у односу на припаднике ваше етничке заједнице?  (Одаберите само један одговор!) 
  

А.  Примењује се 

Б.     Делимично се примењује 

В.     Неутрално 

Г.    Делимично  се не примењује   

Д.     Не  примењује се 

Ѓ.    Не знам 

 
Питање 5  одговорите  само  уколико имате одабрано одговор  Г или Д,  код било  ког од претходна  четири 
питања. У супротном случају пређите на питање 6. 
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5.  Доле  је  наведено  неколико  разлога  који  можда  проузрокују  да  се  начело  одговарајуће  и  праведне 
заступљености не примењује у односу на припаднике ваше етничке заједнице. (Молимо Вас да  подредите 
ове разлоге према њиховој важности. Ставите 1 у квадрат до најважнијег разлога,  2 у квадрат до другог 
најважнијег разлога и 3 у квадрат  до трећег најважнијег разлога. Не стављајте исти број у више од једног 
квадрата.)   
 

� недостатак одговарајућих квалификација 

� погрешна партијска припадност 

� неприпадност политичкој партији 

� недостатак  веза (породичних, пријатељских, итд.) 

� друго_____________ 

 
6.  Који  од  следећих  извора  информација  користите  да  би  се  информисали  о  одговарајућој  и  праведној 
заступљености ваше заједнице? (Одаберите онолико одговора колико је одговарајуће.) 
                                        

� медијуми 

� породица   

� пријатељи 

� колеге 

� друго________________  

 
7.  На  који  се  начин  може    постићи  боља  представљеност  ваше  етничке  заједнице?  (Одаберите  онолико 
одговора колико је одговарајуће.) 
 

� боље законодавство 

� боље образовање 

� јача контрола централне власти (пр. Агенција за државне службенике) 

� повећан мониторинг од стране невладиних организација 

� механизам жалби од стране грађана 

� лобирање  

� друго________________ 
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II. НЕКОЛИКО ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О ВАМА 
 
8. Узраст: (Одаберите само један одговор!) 
 

� 18‐30 

� 31‐45 

� 46‐60                   

� 61+ 

 
9. Пол: (Одаберите само један одговор!) 
 

� мушки                  

� женски                          

     
10. Етничка заједница: (Одаберите само један одговор!) 
 

� македонска 

� албанска 

� турска  

� влашка 

� српска 

� ромска 

� бошњачка 

 
 
11. Кој је највиши ниво образовања који сте завршили? (Одаберите само један одговор!) 

� основно  

� средње    

� високо 

                         
12. Колика су ваша месечна примања? (Одаберите само један одговор!) 
 

� до 9.000 мкд           

� 9.001‐20.000 мкд                                 

� над 20.001 мкд 
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Удружење Институт за развој заједница (ИРЗ)‐ Тетово 
ул. Љубо Божиновски Пиш 82 1200 Тетово 

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

Web‐ страна: www.irz.org.mk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заједница јединица локалне самоуправе РМ‐ ЗЈЛС 

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

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

 



 

Удружење Институт за развој заједница (ИРЗ)- Тетово
ул. Љубо Божиновски Пиш 82 1200 Тетово

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

Web- страна: www.irz.org.mk

Заједница јединица локалне самоуправе РМ- ЗЈЛС
ул.Копенхагенска 5, 1000 Скопје

Тел: (+389 2) 30 99 033 Факс: (+389 2) 30 61 994
E- mail: contact@zels.org.mk

Web- страна: www.zels.org.mk


