
Прес-конференција на Народниот правобранител 
по повод претставувањето на 

Посебниот извештај за следењето на примената 
на начелото за соодветна и правична 

застапеност на вработените војавниот сектор за 
2021 година 

 

Почитувани граѓани, медиуми, почитувана јавност 

Денешнава Прес-конференција ја одржувам по 
повод претставувањето на Посебниот извештај за 
следењето на примената на начелото на соодветна и 
правична застапеност во јавниот сектор за 2021 г., кој 
ја отсликува состојбата на примената на ова начело 
во органите, институциите, установите, јавните 
претпријатија и локалната самоуправа, како и 
претставувањето на Посебниот извештај/анализата 
на податоците за половата и образовна застапеност 
во јавниот сектор за 2021 година. 

Народниот правобранител е прва институција во 
државата која го има започнато мониторирањето на 
импленментацијата на оваа уставна и законска 
надлежност, така што потребно е да истакнеме дека 
и покрај сериозните предизвици и тешкотии во 
процесот на прибирање на податоците, Народниот 
правобранител 14-та година по ред го спроведува 
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темелно и обемно истражување пред надлежните 
установи, институции и локалната самоуправа, и 
редовно изготвува посебни извештаи за состојбата со 
спроведување на начелото на соодветна и правична 
застапеност како највисоко поставен уставен и 
законски механизам, кој треба да дејствува како 
коректив на неспроведувањето на овие начела, при 
што е должен да упати укажувања и критики до оние 
субјекти кои не ги почитуваат овие начела или пак, ги 
прекршуваат истите.   

Народниот правобранител преку изготвените 
извештаи настојува што пореално да ја отслика 
состојбата на вработените во јавниот сектор во 
поглед на нивната застапеност по етничка 
припадност, поврзувајќи го и степенот на 
образование и половата застапеност, како и нивната 
распределба на раководни/нераководни работни 
места, пред сѐ прикажувајќи што пореален приказ на 
состојбата на соодветна и правична застапеност, кој 
има за цел да го прикаже и соодносот на 
остварувањето на правата на припадниците на 
заедниците и нивното чувство за правична 
припадност. 

Посебниот Извештај за 2021 година во својата 
содржина опфаќа неколку дела, така што, 
меѓудругото, содржи табела со сите институции кои  
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се составен дел на јавниот сектор, како и краток осврт 
на востановената состојба, односно согледувања, 
констатации, критики и препораки. 

Како и минатата, така и оваа година, би го 
истакнал генералниот проблем при комуникација со 
јавниот сектор по официјален и службен пат, пред сѐ 
што одредени субјекти од јавниот сектор не користат 
искреирани стандардизирани и препознатливи 
„домеини“ кои ќе соодветствуваат на дадените 
препораки на Министерството за информатичко 
општество и администрација. Поради ваквата 
состојба која се повторува години наназад, јавно го 
повикуваме ресорното министерство да ја спроведе 
оваа активност која е започната пред повеќе години, 
но сѐ уште не е завршена.  

Извршената анализа на прибраните податоци 
покажува дека мал е бројот на институции/установи, 
единици на локалната самоуправа и субјекти 
формирани од нивна страна, кои имаат солиден 
учинок во остварувањето на начелото на соодветна и 
правична застапеност, за разлика од оние кои не ги 
задоволуваат законски пропишаните норми и кои 
отстапуваат на сите полиња.  

Карактеристично за овие институции е дека имаат 
вработено лица само од мнозинската а кај некои и од 
втората по големина етничка заедница и немаат 
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вработено лица од други етникуми, или пак, имаат 
вработено само мал број, при што не постои 
одредена процентуална застапеност во раководниот 
кадар на помалите заедници.  

Констатација на Народниот правобранител е 
дека скоро сите помалубројни заедници се застапени 
со скоро идентичен процент на вработени како и 
изминатите години, што значи дека институциите не 
ги почитуваат во целост препораките на Народниот 
правобранител, а со тоа и не ги спроведуваат 
одобрените годишни планови за вработување во кои 
е изразена етничката застапеност и спроведување на 
уставното начело на соодветна и правична 
застапеност. 

За потребите на ова истражување Народниот 
правобраниел, за 2021 година достави барање до 
вкупно 1328 институции/органи, по кои барања за прв 
пат оваа година, добиени се одговори од сите нив.  

Согледувајќи го табеларниот приказ на вкупниот 
број на вработени лица во јавниот сектор, може да се 
заклучи дека во 2021 година, постои намалување на 
бројот на институции/установи, односно листата е 
намалена за 17 субјекти, со тоа што бројот на 
вработени лица на збирно ниво е намален за 880 
лица од минатата година, кога вкупниот бројот на 
вработени лица изнесувал 134,979 лица, додека 
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сега тој број е 134099 лица. Со новото ажурирање 
на институциите, забележано е дека одредени јавни 
установи се споени во еден субјект, додека одредени 
јавни претпријатија се укинати од страна на нивните 
основачи.  

Во однос на минатата година, оваа година на збирно 
ниво забележано е намалување на бројот на 
вработени од македонската заедница за 0,5%, 
односно намалување за 1354 лица. Оваа година 
забележано е зголемување на бројот на вработени за 
0,5% кај албанската заедница, чиј број од минатата 
година е повисок за 431 нововработен. Од помалите 
етнички заедници, забележано е намалување на 
бројот на вработени за 0,1% кај турската заедница 
додека кај припадници на останатите заедници е на 
исто ниво, како и изминатата извештајна година.  

Земено во целина овој Посебен извештај за 2021 
година, покажува дека има одреден напредок во 
спровеувањето на ова начело, така што од 2007 
година до 2021 година, може да се увиди следната 
состојба, застапеноста на македонците во јавниот 
сектор од 83,72% во 2007 година, во 2021 година е на 
72,8%, што е збирно намалување за 10,92%, додека 
застапеноста на Албанците во јавниот сектор од 
10,8% во 2007 година, сега е 20,6%, што претставува 
зголемување од 9,8%.  
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Застапеноста на Турците во јавниот сектор од 1,1% 
во 2007 година, изминатата 2021 година е 2,0%, што 
претставува збирно зголемување за 0,9%. 

Застапеноста на Ромите - вработени во јавниот 
сектор во 2007 година изнесувала 0,8%, додека во 
2021 година нивната застапеност е 1,3%, така  што, 
според овој податок напредокот кај ромската 
заедница во изминатите години е 0,5%.  

Застапеноста на Србите во 2007 година, вработени 
во јавниот сектор, била 1,8%, додека во 2021 година 
е 1,4%, што претставува намалување на збирното 
ниво од 0,4%.  

Власите во 2007 година биле застапени со 0,7% во 
јавниот сектор, а во 2021 година тие се застапени со 
истиот процент.  

Бошњаци во 2007 година во јавниот сектор биле 
застапени со 0,3%, а во 2021 година тие се застапени 
со 0,5%, што е збирно зголемување од 0,2% кај 
бошњачката заедница.  

Сите оние кои се декларирале како припадници на 
некоја друга етничка заедница која не е заведена во 
Преамбулата на Уставот на РСМ, застапени се со 
0,7% од вкупно вработените во јавниот сектор во 2021 
година, додека нивната застапеност во 2007 година 
била 0,9%. 
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Почитувани граѓани во оваа прилика посебно сакам 
да ги потенцирам некои од институциите кои 
минатата година беа истакнати како лош пример за 
непочитување на принципот на соодветна и правична 
застапеност а кај кои по укажаните препораки на 
Народниот правобранител оваа година се 
забележува подобрување на состојбата.  

Таков е примерот со службата во кабинетот на 
претседателот на државата, службата на Собранието 
на РСМ, Државната комисија за спречување 
корупција, Врховен Суд, Министерство за земједелие 
шумарство и водостопанство, Агенција за катастар на 
недвижности, Агенција за млади и спорт и неколку 
други органи и служби. 

Но во одредени органи и институции и покрај 
упатените препораки и укажувања на Народниот 
Правобранител, минатата година не превземаа 
никакви мерки за подобрување на состојбата. 

Така на пример, минатата година нотиравме дека 
состојбата е загрижувачка во Уставен Суд (3%), 
Основен Кривичен Суд, Апелационен суд Скопје, 
Основно Јавно обвинителство Скопје, Академија за 
судии и јавни обвинители, МАНУ (1 %), Музеи, 
Служба за општи и заеднички работи (5.6%), 
Акционерско друштво за стопанисување со стамбен и 
деловен простор (2.6 %), МЕПСО (9%), Агенциа за  
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филм, Агенција за администрација (7%), , Агенција за 
енергетика (0%), Национална агенција за европско 
образование, Биро за застапување на РСМ во 
Европскиот суд за човекови права, Институт за 
фолклор и така на таму,  

За жал во одредени институции минатата година дури 
имаше влошување на ионака лошата состојба, како 
на пример Завод за испитување материјали и развој 
на нови технологии, Агенција за администрација и 
слично.     

 Што се однесува до прибраните податоци за 
полова и образовна застапеност, истите укажуваат 
дека оваа година во субјектите на јавниот сектор има 
134.099 вработени лица на неопределено време, од 
кои 69.014 се мажи (51,46%), додека 65.085 се жени 
(48,54%). Извештајот за 2020 година покажа дека од 
вкупно 134.979 вработени во испитаните јавни 
субјекти, 70.182 се мажи (51,99%), а 64.797 (48,01%) 
се жени. Ваквиот приказ на состојбите значи мал 
напредок во остварување на половата еднаквост 
меѓу жените и мажите, што во проценти искажано е 
зголемување за 00.53% во однос на жените. 

 Од вкупниот број 134.099 вработени мажи и жени 
во јавниот сектор, 67.771 се со високо образование, 
3.886 се со вишо образование, 51.491 се со средно 
образование, а 10.173 се со основно образование. 
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И покрај одредениот напредок кој е забележан во 
поглед на спроведување на начелото на соодветна и 
правична застапеност, но и на половата застапеност, 
би сакал во оваа прилика да укажам дека е потребна 
поголема сериозност од страна на сите чинители на 
јавниот сектор при спроведувањето на упатените 
препораки, укажувања и критики на Народниот 
правобранител за законита примена на начелото на 
соодветна и правична застапеност, со што ќе се 
воспостави систем на еднакви граѓани, кои 
подеднакво, без оглед на етничката припадност ќе 
бидат составен дел на ова мултикултурно - 
демократско општество.  

Потребно е да истакнеме дека Народниот 
правобранител повторно констатираше мал и не 
доволно голем исчекор во спроведувањето на 
начелото на соодветна и правична застапеност, со 
што и годинава останува на сила општата препорака 
која ја упатуваме до сите надлежни институции 
задолжени да го следат степенот на нејзино успешно 
и соодветно спроведување во сферата на јавниот 
сектор. 

Благодарам. 

 

 
 


