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ДО: ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ 
 ул. Даме Груев бр. 5, кат 1, 1000 Скопје 
 тел: +389 2 3140 730 | duinspektorat@mioa.gov.mk | duinspektorat@mioa.gov.mk 
 

 
 

И Н И Ц И Ј А Т И В А  
ЗА ВОНРЕДЕН ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

 
 

П О Д Н О С И Т Е Л: Политичка партија Левица 
       ул. “Мирослав Крлежа” бр. 20/1-12 – о. Центар, 1000 Скопје 
       ЕМБС: 7108192 ЕДБ: 4044016512070 
       (застапувана од претседателот: проф. д-р ДИМИТАР АПАСИЕВ) 

 

 

СУБЈЕКТ НА НАДЗОР: МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И                                            
                                                        АДМИНИСТРАЦИЈА 

ул. Бул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, 1000 Скопје 
тел: +389(0)2 3200-870 | cabinet@mioa.gov.mk  

 
ПРЕДМЕТ НА НАДЗОР: 
 
 Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошен 

текст скратено: МИОА), на чело со Министерот за информатичко општество и 

администрација, Адмирим Алити, неодамна претстави нова верзија на веб алатката 

„балансер“ достапна на веб локацијата https://balancer.mioa.gov.mk/. Со веб алатката 

„балансер“, како што Ви е познато, електронски се врши распределба на планираните нови 

вработувања (согласно донесените годишни планови за вработување) во институциите од 

јавниот сектор, основани од централната или локална власт, согласно „соодветната и 

правична [етничка] застапеност“. 

 
 Согласно соопштението од МИОА од 5 август 2022 година, со новата верзија на веб 

алатката „балансер“, при подготовка на Годишните планови и електронската распределба 

на бројот на планираните нови вработувања по припадност на заедница за 2022 година, 

како основ ќе бидат земени „податоците од последно спроведениот Попис на 

населението на Република С. Македонија за територијата на цела Република за 

институциите кои се основани од страна на централната власт, односно податоците од 

последниот спроведен попис на населението на Република С. Македонија за единиците на 
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локалната самоуправа во која е сместена таа институција“. 

 
 Овие промени во веб алатката „балансер“ се состојат во тоа што се изменети 

процентите на македонскиот народ и останатите етнички заедници кои се земаат како 

основ за распределба на планираните нови вработувања во институциите од јавниот 

сектор, при што сега во веб-алатката „балансер“ се наведени следните проценти: 

Македонци 57.92%, Албанци 31.54%, Турци 4.25%, Роми 2.5%, Срби 1.26%, Власи 0.47%, 

Бошњаци 0.93% и Други 1.13%. 

 
 Наведените проценти на македонскиот народ и останатите етнички заедници кои 

што се наведени од страна на МИОА во новата верзија на веб алатката „балансер“, не само 

што се резултат на примена на своеволна методологија која што е во целост спротивна на 

Законот за вработени во јавниот сектор и Методологијата за планирање на 

вработувањата во јавниот сектор, туку претставува и злоупотреба и намерно погрешно 

толкување на резултатите од фингираниот попис 2021 година, од следните причини: 

 
1. Претходно наведените проценти на македонскиот народ и останатите етнички 

заедници во веб алатката „балансер“, се во целост спротивни со резултатите од 

последниот попис со оглед дека од страна на МИОА се земени податоци на 

вкупното резидентно и нерезидентно население од пописот 2021 година, што е 

во спротивност со член 20-а, ст. 4 од Законот за вработени во јавниот сектор 

(Сл. весник на РМ бр. 27/2014 и 199/14, 27/16, 35/18, 198/18, 143/19, 14/20) 

каде се вели дека: „Во институциите на јавниот сектор кои се основани од страна 

на централната власт а кои дејноста, односно надлежноста ја вршат на 

централно ниво и/или преку подрачните единици или други организациски 

единици на локално ниво, како основ за распределба на бројот на планираните 

нови вработувања по припадност на заедница, се земаат податоците од 

последно спроведениот попис на населението на Република Македонија за 

територијата на цела Република Македонија“. 

 

Од овој член јасно се гледа дека основ за распределба на бројот на 

планираните нови вработувања по припадност на заедница, во институциите на 

јавниот сектор кои се основани од страна на централната власт, а кои дејноста, 

односно надлежноста, ја вршат на централно ниво и/или преку подрачните 

единици или други организациски единици на локално ниво, треба да биде 

резидентното население на територијата на Република Македонија, а не и 

дијаспората односно нерезидентното население кои живее надвор од 

територијата на Република Македонија. 
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Дека своеволното толкување на резултатите на пописот од 2021 година што 

го врши МИОА не само што е незаконско, туку и нелогично се гледа и од 

следното: 

 

Согласно чл. 20-а, ст. 5 од Законот за вработени во јавниот сектор (Сл. 

весник на РМ бр. 27/14. 199/14, 27/16, 35/18, 198/18, 143/19 и 14/20) 

„институциите на јавниот сектор кои се основани од страна на централната или 

локалната власт, а кои дејноста, односно надлежноста ја вршат на локално или 

регионално ниво, како основ за распределба на бројот на планираните нови 

вработувања по припадност на заедница, се земаат податоците од последно 

спроведениот попис на населението на Република Македонија за единицата на 

локалната самоуправа во која е сместена таа институција“. 

 

Се поставува прашање како МИОА успеало да го распредели нерезидентното 

население односно дијаспората (а тоа е население кое е со адреси на живеење 

надвор од територијата на Република Македонија) по единици на локална 

самоуправа, за да може правилно преку  веб алатката „балансер“ да се врши 

распределба на бројот на планираните нови вработувања по припадност на 

заедница, во конкретна институција на јавниот сектор која дејноста, односно 

надлежноста ја врши на локално или регионално ниво, односно во конкретна 

единица на локална самоуправа. 

 

Од друга страна, ако веб алатката „балансер“ како основ за распределба на 

бројот на планираните нови вработувања по припадност на заедница за 

институциите на јавниот сектор кои дејноста, односно надлежноста ја вршат на 

локално или регионално ниво, го зема само резидентното население во 

единицата на локална самоуправа, во однос на институциите на јавниот сектор 

кои надлежноста ја вршат на централно ниво и/или преку подрачните единици 

или други организациски единици на локално ниво, каде веб алатката ги зема 

во предвид и резидентното и нерезидентното население, се поставува прашање 

зошто има двојни стандарди, што е повторно спротивно со Законот за вработени 

во јавниот сектор и Методологијата за планирање на вработувањата во јавниот 

сектор. Процентите на етнички заедници мора (вкупно) да бидат исти и еднакви 

без разлика дали станува збор за институции на јавниот сектор кои дејноста ја 

вршат на централно или локално - регионално ниво. 
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2. МИОА во веб алатката „балансер“ самоволно и без никаква законска основа, во 

процентите на Македонскиот народ и останатите етнички заедници, ги додава 

процентите на населението за кои нема податок од пописот за нивната етничка 

припадност. Се поставува логичко прашање како МИОА ја утврдил етничката 

припадност на ова население и врз кои прописи и критериуми извршил ваква 

распределба на ова население по етнички заедници во веб алатката? 

 

Сето претходно наведено е своеволно и без никаква законска основа 

направено од МИОА на чело со Министерот Адмирим Алити, со цел во веб 

алатката „балансер“ да се направи вештачки политички етнички инженеринг, 

односно се измислува бројка од 31.54%, Албанци која не е соодветна дури иако 

се земе во предвид процентот на Албанци, вклучително со нерезидентното 

население, која изнесува 29.52% по нелегитимниот попис. Преку ова, МИОА кое е 

под контрола на ДУИ, на фингиран начин дополнително ќе ја натрупа 

администрацијата со свои партиски кадри, а притоа ќе им ја одземе шансата за 

вработување на припадниците на останатите етнички заедници, односно 

вештачки ќе ги намали процентите резервирани за нив. Така, со секој процент 

додаден кон квотата од 31.54%, се одзема процент од другите етнички 

заедници, а пред се од македонската. 

 

Со ваквото пречекорување на границите на своето службено овластување, 

применувајќи своја, односно незаконска методологија наспроти законски 

утврдената, Министерот ја злоупотребува својата положба, дело за кое треба да 

подлежи и на кривична одговорност. 

 

* * * 

Поради горенаведеното БАРАМЕ: 

 

1. Веднаш да спроведете вонреден инспекциски надзор врз Министерството за 

информатичко општество и администрација, како јавен орган, за начинот на 

примена на македонскиот јазик, како службен јазик во Републиката; 

 

2. Да ги преземете сите законски дејствија и, по утврдената фактичка состојба, да 

донесете соодветни управни акти со што би санкционирали и спречиле 

понатамошни непочитувања и постапувања спротивни на Законот за вработени во 

јавниот сектор и Методологијата за планирање на вработувањата во јавниот 

сектор; 
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3. За резултатите од извршениот вонреден инспекциски надзор, преку доставување 

на копија од Записникот, повратно и благовремено писмено да бидеме известени, 

како би можеле да ги употребиме и преостанатите правни средства кои ни стојат на 

раполагање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

С к о п ј е 
1.09.2022 

П о д н о с и т е л: 
ПП Левица 

 

 Застапник по закон: 
проф. д-р Димитар Апасиев 

(Пратеник во Собранието на РМ) 
 

_______________________________________ 
 
 


