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Лектура: проф. д-р Лидија Тантуровска3  

                                                            
1 Радомир Трајковиќ (член на Здружението) го спроведе истражувањето, ги приреди работилниците и 
го подготви Извештајот за потребите на Здружението на преведувачи и на толкувачи на Република 
Северна Македонија – МАТА. 
2 Извештајот ги содржи ставовите, размислувањата и толкувањата на авторот и на МАТА за јазичните 
прашања и тоа не значи дека ги одразува ставовите, размислувања и толкувањата на лицата 
именувани во него. 
3 Како јазичар и како македонист, лекторот се оградува од ставовите, размислувањата и толкувањата 
на авторот и на МАТА за јазичните прашања. 



 

 

Здружението на преведувачи и на толкувачи на Република Северна Македонија 

сака да упати благодарност до: 

 сите колеги преведувачи и колегите од сродните струки, кои дадоа несебичен 
придонес за проблематизирање на прашањето за пишување на личните имиња во 
официјални документи преку споделување на своите лични искуства и информации 
од преведувачката практика; 

 проф. д-р Лидија Тантуровска од Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ 
– Скопје за предавањето на тема „Пренесување на личните имиња со латинично 
писмо во официјални документи“ што го подготви за потребите на Шестата 
годишна конференција на МАТА (Скопје, 17.11.2018 г.); 

 проф. д-р Александра Саржоска, шеф на Катедрата за италијански јазик при 
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје за укажаната можност да 
одржиме работилница во просториите на Факултетот, како и до сите други 
професори од овој факултет што учествуваа на работилницата (Скопје, 13.12.2018 
г.); 

 доц. д-р Драгана Кузмановска, декан на Филолошкиот факултет во Штип за 
укажаната можност да одржиме работилница во просториите на Факултетот, како 
и до сите други професори од овој факултет што учествуваа на работилницата 
(Штип, 22.02.2019 г.); 

 проф. д-р Валентина Гулевска, декан на Педагошкиот факултет во Битола за 
укажаната можност да одржиме работилница во просториите на Факултетот, како 
и до сите други професори од овој факултет што учествуваа на работилницата 
(Битола, 01.03.2019 г.); 

 Здружението на лекторите на Република Македонија, за укажаната можност да 
имаме свое излагање за време на нивната проектна работилница (Скопје, 14. – 
15.12.2018 г.). 
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ВОВЕД  
Овој извештај произлегува од активностите што ги презеде МАТА во обид да го 

надмине проблемот со пишувањето на личните имиња при преведување официјални 
документи. 

Извештајот зборува за: 

 проблемот што беше препознаен од секојдневната практика на 
преведувачите; 

 процесот на широка консултација што беше спроведен со надлежните 
јазични авторитети за да се запознаат со овој проблем и да дадат свој 
придонес и своја поддршка за негово решавање; 

 истражувањето што беше спроведено за да се испита состојбата на теренот; 

 наодите и заклучоците, кои произлегоа од истражувањето;  

 препораките што беа дадени за да се надмине овој проблем. 

Извештајот содржи и пет додатоци, во кои, преку конкретни примери, се дава 
потемелно објаснување на препораките. 

На крајот, Извештајот содржи и десет прилози со кои се поткрепуваат спроведените 
активности. 

МАТА се надева дека преведувачите ќе ги прифатат овие препораки и дека ќе ги 
користат како насока во својата преведувачка работа. 

Исто така, МАТА очекува Извештајот да ги оснажи преведувачите, во иднина, 
гласно да прозборат за проблемите во струката и со поддршка на МАТА да преземат 
иницијативи за нивно разрешување. 
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А .  ПРЕПОЗНАВАЊЕ  НА  ПРОБЛЕМОТ  
Честопати им се случува на судските преведувачи да им се пожалат клиентите дека 

државните органи одбиваат да ги примат преведените документи затоа што, во нив, се 
запишани погрешно „преведените имиња“. Судските преведувачи и самите често се 
наоѓаат во ситуација да се спорат со службениците, вработени во државните органи, за тоа 
како е правилно да се запишат дадени имиња. Најчести недоразбирања настануваат при 
запишувањето на странските имиња со кирилско писмо – кога определен странски 
документ се преведува на македонски јазик. Но, не постои помала збрка и кога треба да се 
запишат македонските имиња на латиница – кога некој македонски документ се преведува 
на странски јазик. 

Голем е бројот на судските преведувачи, кои се нашле во ситуација – службениците, 
вработени во надлежните државни органи, да ги советуваат како треба, а како не треба да се 
постапува при запишување на странските имиња: 

 „Не смееш една латинична буква да ја пренесеш со две букви!“:  

o X ≠ KC, W ≠ ВВ; 

 „Не смееш да мешаш кирилица и латиница!“: 

o ПЈЕР [PIERRE]; 

 „Стисни ја странската буква на тастатурата, па која кирилска буква ти излезе, 
таа запиши ја во името!“: 

o Х = Џ, па така XAVIER станува ЏАВИЕР; W = Њ, па така WILLIAMS 
станува ЊИЛЛИАМС; 

 „Ама тоа се српски латинични букви, по нашки се пишуваат со две“: 

o Ш ≠ Š = SH; итн. 

Она што е најпоразително во оваа ситуација е што практиката на судските 
преведувачи покажува дека не само што постојат различни „правила“ за пишување на 
личните имиња од еден до друг државен орган, туку и во рамките на еден ист државен орган 
можат да важат различни правила за пишување на личните имиња, во зависност од 
сопственото толкување на службеникот што го работи односниот предмет и што треба да го 
прими преведениот документ. 

Сознанијата за ваквата неуредена состојба на терен ја поттикнаа МАТА да преземе 
конкретни чекори. 
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Б .  ПРОЦЕС  НА  ШИРОКА  КОНСУЛТАЦИ Ј А  
Една од сесиите на Шестата годишна конференција4 на МАТА беше посветена токму 

на прашањата од областа на транслитерација и на транскрипција на личните имиња. За 
таа цел МАТА оствари соработка со проф. д-р Лидија Тантуровска од Институтот за 
македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје, која, на конференцијата, ги појасни 
терминолошките разлики меѓу транслитерацијата и транскрипцијата, а зборуваше и за: 
историјата, основните начела и современите решенија за транслитерација на македонските 
кирилски букви на латиница.5  

Предавањето на проф. д-р Лидија Тантуровска, како и сознанијата од истражувањето 
на МАТА, беа систематски повторени на 3 дополнителни работилници посветени на оваа 
тема: 

 на 13.12.2018 година во Скопје, на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (в. Прилог 1 и 2);  

 на 22.02.2019 година во Штип, на Филолошкиот факултет при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ (в. Прилог 1 и 3), 

 на 01.03.2019 година во Битола, на Педагошкиот факултет при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ (в. Прилог 1 и 4). 

Покрај преведувачите, наставниците од: основните, средните и приватните јазични 
училишта, и студентите, кои се најдиректно засегнати со ова јазично прашање, од особена 
важност за процесот на широка консултација беше и присуството на професорите од 
наведените високообразовни установи. Со своите согледувања од работилниците, со својот 
увид во извештајот, и што е најважно, со својата поддршка што ѝ ја дадоа на МАТА, тие 
направија еден вид рецензија на целиот процес.  

На работилницата во Скопје учествуваа: проф. д-р Лидија Тантуровска од Институтот 
за македонски јазик, автор на Глава VIII „Предавање на македонското писмо со латиница“ од 
Правописот6; доц. д-р Анастазија Киркова-Наскова, автор на делот за англиски јазик и доц. 
д-р Јоана Хаџи Лега-Христоска, автор на делот за француски јазик од Глава Х 
„Транскрипција и транслитерација на туѓите имиња“ од Правописот7; проф. д-р Ирина 
Бабамова и проф. д-р Маргарита Велевска од Катедрата за романски јазици и книжевности, 
сите од Филолошкиот факултет во Скопје. 

На работилницата во Штип учествуваа: доц. д-р Драгана Кузмановска, декан; доц. д-р 
Даринка Маролова и коресподент Марица Тасевска од Катедрата за германски јазик и 
книжевност; Наташа Сарафова од Катедрата за македонски јазик и книжевност; виш лектор 
м-р Биљана Иванова, виш лектор м-р Снежана Кирова, коресподент Адријана Хаџи-
Николова, помлад асистент м-р Наталија Поп-Зариева и коресподент м-р Татјана Уланска од 
Катедрата за англиски јазик и книжевност, сите од Филолошкиот факултет во Штип. 

На работилницата во Битола учествуваа: проф. д-р Валентина Гулевска, декан; доц.   
д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска, раководител на Насоката за јазици и книжевност; доц. 
д-р Силвана Колевска-Нешковска и виш лектор м-р Стела Босилковска од Насоката за 
англиски јазик и книжевност, сите од Педагошкиот факултет во Битола.  

За истражувањето, за резултатите и за препораките се зборуваше и на лекторската 
работилница одржана во рамките на проектот „Лектурата и јазичната редакција како 
предизвик за македонистите“ што се одржа во Скопје на 14 и на 15 декември 2018 година. 
Присутните лектори дадоа поддршка за чекорите што ги презеде МАТА. 

 

 

                                                            
4 Шеста годишна конференција на МАТА „Судскиот превод и толкувањето во судница во Република Македонија“. 
Скопје, 17.11.2018. 
5 Лидија Тантуровска. „Пренесување на личните имиња со латинично писмо во официјални документи“. Шеста 
годишна конференција на МАТА „Судскиот превод и толкувањето во судница во Република Македонија“. Скопје, 
17.11.2018. 
6 Правопис на македонскиот јазик. Второ издание. Ред. д-р Живко Цветковски и др. Скопје: Институт за македонски 
јазик „Крсте Мисирков“, Култура АД, 2017. 
7 Исто. 
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В .  ИСТРАЖУВАЊЕ  
За потребите на својата Шеста годишна конференција8, во периодот непосредно пред 

нејзиното одржување,9 МАТА спроведе емпириско истражување со намера да ја сондира 
состојбата на теренот, т.е. да установи какви практики постојат кај државните органи на РСМ 
кога станува збор за пишување на личните имиња. 

Истражувањето беше спроведено во форма на кратка анкета, за што беше искористен 
механизмот за слободен пристап до информации од јавен карактер10 (в. Прилог 5).  

 

1 )  ДЕЛО К Р У Г  

За потребите на ова истражување, поимот „официјален документ“ беше сфатен во 
најширока смисла. За официјален документ се смета/се сметаат: 

1) лични исправи: лична карта, пасош, возачка дозвола; 

2) јавни исправи: изводи, уверенија, потврди; 

3) сето она што како пишан документ го издаваат:  

 органите на власта (законодавна, извршна, судска), 

 финансиските установи (банки и сл.), 

 образовните установи, 

 здравствените установи, 

 трговските друштва, 

 медиумите, 

 организациите на граѓанското општество, 

 и други субјекти во слична смисла; 

4) сето она што е наменето за комуникација во јавен простор: внатрешна, меѓусебна 
или кон странките; 

5) сето она што ќе го преведат судските преведувачи и сето она на што ќе стават 
свој потпис и печат. 

 

2 )  СО  К О Г О  Ј А  С П Р О В Е Д О ВМ Е  А Н К Е Т А Т А ?  

Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер го пративме до сите 
надлежни државни органи за кои знаеме дека користат транслитерација11 и/или 
транскрипција12 на личните имиња во својата практика и тоа до: 

1) Управата за водење на матичните книги; 

2) Министерството за внатрешни работи; 

3) Министерството за надворешни работи; 

4) Централниот регистар; 

5) Собранието; 

6) Владата; 

7) Кабинетот на Претседателот. 

                                                            
8 Шеста годишна конференција на МАТА „Судскиот превод и толкувањето во судница во Република Македонија“. 
Скопје, 17.11.2018. 
9 Првите официјални барања за пристап до инфромации од јавен карактер беа упатени на 12.10.2018 година по пат 
на електронска пошта.  
10 „Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер“. Службен весник на Република Македонија, бр. 13 
од 01.02.2006. 
11 Транслитерација е запишување на зборот од еден јазик на друг, така што секоја буква од писмото на првиот јазик 
да се предаде со буква од писмото на вториот јазик. На пример, англиското име John на македонска кирилица би се 
запишало како Јохн. Овде намерата е да се покаже изворното пишување, а не изворното изговарање на зборот.  
12 Транскрипција е запишување на зборот од еден јазик на друг, така што да се зачува изворното изговарање на 
зборот колку што е можно посоодветно, но сепак, нужно приспособено кон гласовниот систем на вториот јазик. На 
пример, англиското име John на македонска кирилица би се запишало како Џон. 

Фуснотите со броевите 11 и 12 се приспособени од предавањето на проф. д-р Лидија Тантуровска (Лидија 
Тантуровска. „Пренесување на личните имиња со латинично писмо во официјални документи“. Шеста годишна 
конференција на МАТА „Судскиот превод и толкувањето во судница во Република Македонија“. Скопје, 17.11.2018). 
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3 )  КО Ј  О Д Г О В О Р И ?  

Од Владата добивме одговор дека нашето Барање не претставува барање за слободен 
пристап до информации од јавен карактер. Од Собранието бевме контактирани за да дадеме 
дополнителни појаснувања во врска со нашето Барање. Сепак, на крајот, не добивме одговор. 

Преостанатите пет државни органи ги доставија своите одговори, при што дел од нив 
беа прилично опсежни (в. Прилог 6). 

На тој начин сметаме дека собравме доволно материјал за да ја отсликаме 
вистински состојбата на теренот. 

 

4 )  ШТО  П Р АША ВМ Е  К О Н К Р Е Т Н О ?  

Предмет на нашата анкета беа следниве три аспекти во однос на пишувањето на 
личните имиња и тоа: 

1) При пишување на македонските имиња на латиница: 

а. дали користат дијакритици,13 Nataša, S + ˇ (хачек), 

б. или користат диграфи,14 Natasha? 

2) При пишување на странските имиња на кирилица: 

а. дали користат транскрипција според изговор, Џорџ, 

б. или користат транслитерација „буква за буква“, Георге? 

3) При пишување на имињата на припадниците на малцинските етнички 
заедници,15 дали ги користат правилата за латинична транскрипција на 
македонскиот јазик или на јазикот на заедницата: 

а. Dželjadin / Djeljadin, според македонскиот правопис, или 

б. Xheladin, според албанскиот правопис? 

Случаите 1) и 3) важат кога некој текст напишан на македонски јазик се преведува на 
странски јазик. 

Случајот 2) важи кога некој странски текст се преведува на македонски јазик. 

 

  

                                                            
13 Дијакритици се дополнителните знаци (˝˴˜ˇˎʹ˓ и ред други) што ѝ се додаваат на основната буква (до, над, под или 
низ неа), најчесто со цел да укажат на поинаков изговор. На пример, во полскиот јазик Ł се изговара поинаку од L. 
Во некои јазици дијакритиците се користат за одбележување на акцентот. На пример, во грчкиот јазик зборовите 
редовно се запишуваат акцентирано: άνοιξη, μητέρα, ψωμί. Понекогаш дијакритичкиот знак служи да раздвои два 
хомонима (зборови што се пишуваат исто, но имаат различно значење). На пример, во македонскиот јазик го 
користиме надредениот знак (ˋ) за да ги разликуваме кратката заменска форма нè од негацијата не, кратката 
заменска форма ѝ од сврзникот и, и кратката заменска форма се од прилогот сè.  
14 Диграфи се комбинации од две букви (а триграфи и тетраграфи од три и од четири) што служат за 
одбележување на еден глас. На пример, во албанскиот јазик со ZH се запишува гласот Ж, во унгарскиот јазик со DZS 
се запишува гласот Џ, а пак во германскиот со TSCH се запишува гласот Ч. 
15 Современите трендови во општествените науки ни покажуваат дека разликите од една до друга етничка заедница 
во едно мултикултурно општество се изразуваат токму преку јазикот што го говорат овие заедници. Па, така, во 
современиот политички жаргон сè почесто ги слушаме називите од типот „јазична заедница“ или „јазично 
малцинство“. На пример, практично е невозможно, и политички сосема некоректно, да се каже дека во Швајцарија 
живеат: Германци, Французи, Италијанци и Реторомани. Швајцарците си се горди на тоа што се Швајцарци, а меѓу 
себе се разликуваат како „Швајцарци што зборуваат германски“, „Швајцарци што зборуваат француски“, 
„Швајцарци што зборуваат италијански“ и „Швајцарци што зборуваат реторомански“. За жал, сметаме дека ваквиот 
назив не е применлив за нашето општество, бидејќи, поради несоодветната јазична и културна политика во 
државава, сè повеќе припадници на одредени етнички заедници, а особено на: влашката, ромската, српската или 
бошњачката избираат, во своја секојдневна употреба, да го користат македонскиот, а не мајчиниот јазик. Оттука, 
сметаме дека во нашата земја не може да се стави апсолутен знак на равенство меѓу „јазична“ и „етничка“ заедница. 
Затоа во извештајов избираме да го користиме поимот „етничка“ заедница. 
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5 )  ШТО  О Д Г О В О Р И Ј А ?  

Во продолжение ги даваме одговорите и ставовите од надлежните државни органи: 

 

1) Централен регистар: 

 Називите на трговските друштва во Централниот регистар се впишуваат на 
македонски јазик и на неговото кирилско писмо; 

 Ако е странска поднесената документација, подносителот мора да обезбеди 
превод на документацијата од овластен судски преведувач; 

 Во регистарот ќе се впише називот онака како што стои во преводот (м. заб.: 
односно онака како што ќе препорача преведувачот). 

 

2) Кабинетот на Претседателот: 

 Се раководат според Правописот; се советуваат со преведувачи и со лектори;  

 За македонските имиња на латиница користат диграфи, а не користат 
дијакритици, односно, би запишале – Natasha, а не би напишале – Nataša; 

 За странските имиња на кирилица користат фонетска транскрипција, Џорџ; 

 За имињата на припадниците на малцинските етнички заедници се раководат 
според правописните правила на македонскиот јазик, значи, Djeljadin, a не 
Xheladin. 

 

3) Министерство за внатрешни работи: 

 Во пасоши, во лични карти и во возачки дозволи имињата се запишуваат на 
македонски јазик со неговото кирилско писмо, и на латиница според ИКАО 
(повеќе за ИКАО видете во Точката 8); 

 За македонските имиња на латиница:  

o во личните исправи сега користат диграфи, Natasha, но во стариот систем 
HOST се користеле дијакритици, Nataša; 

o и за сета друга комуникација, исто така, користат диграфи; 

 За странските имиња на кирилица – нема одговор; 

 За имињата на припадниците на малцинските етнички заедници: 

o во личните исправи, на граѓаните што зборуваат јазик различен од 
службениот, на нивно лично барање, името им се запишува и на јазикот и 
на писмото на заедницата (в. Прилог 7), 

 За друга официјална комуникација се раководат според правописните правила 
на македонскиот јазик. 

 

4) Министерство за надворешни работи: 

 Во отсуство на какво било службено упатство, се повикуваат на правилата од 
Правописот (м. заб.: онака како што самите го толкуваат); 

 За македонските имиња на латиница претпочитаат диграфи, Natasha; 

 За странските имиња на кирилица:  

o за интерни документи, се држат до фонетската транскрипција, Џорџ, но:  

o документот ако треба да се проследи до друг државен орган, покрај 
фонетската транскрипција, во заграда се допишува името во оригинал, а 
и адресата се запишува во оригинал (м. заб.: за да се зачува следливоста на 
идентитетот од еден до друг документ); 

 За имињата на припадниците на малцинските етнички заедници: 

o при редовна продукција (ноти, писма, извештаи и сл.) се раководат според 
правописните правила на јазикот на односната етничка заедница; 

o при издавање на службени документи (на пример, дипломатски патни 
исправи), потребните податоци автоматски се преземаат од МВР, што значи 
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дека и имињата се пишуваат така како што се запишани во евиденцијата на 
МВР (м. заб.: односно, така како што стои во УВМК). 

 

5) Управа за водење на матичните книги: 

 За да го надминат проблемот со пишување на имињата, уште во 2011 година 
упатиле допис до ИМЈ за да добијат конкретно упатство; 

 Во својот одговор, ИМЈ ги упатува на транскрипцијата што ја користи МВР, а која е 
објавена во Билтенот на Советот за македонски јазик, бр. 3 од 2001 г.; 

 За македонските имиња на латиница го користат Прилогот кон одговорот добиен 
од ИМЈ, кој го содржи истиот оној систем на диграфи што сега го користи МВР (в. 
Прилог 8); 

 За странските имиња на кирилица немаат решение, односно оставаат странките 
сами да си се договараат со преведувачите (в. Прилог 9); 

 За имињата на припадниците на малцинските етнички заедници, во изводи, 
имињата можат да се запишат и на јазикот на заедницата (важи за општини каде 
над 20% од населението зборува друг јазик); 

 Во одговорот на ИМЈ, според кој се раководат во УВМК, се содржи една мошне 
интересна забелешка, која се однесува на пишувањето на имињата на странските 
државјани, но правилото може да стане меродавно и за македонските државјани, 
кои им припаѓаат на малцинските етнички заедници: 

o „При заведување на имиња и на презимиња, кои се од немакедонско 
потекло сметаме дека нивниот латиничен испис треба да биде во 
оригинална форма […], а не да се прибегнува кон транскрипција на 
презимето од македонска кирилица кон македонска транскрипција. На 
пример, презимето Џонс не би требало да се запише според нашата 
транскрипција Djons, туку Johnes како што гласи во оригиналната 
форма ова презиме, со што би се избегнала двојната форма на едно исто 
презиме, на пр., таткото Англичанец и неговото дете што е родено во 
Македонија“ (в. Прилог 10). 
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6 )  З А К Л У Ч О Ц И  

 

Заклучок 1) За пишување на македонските имиња на латиница: 

 Сите испитаници се повикуваат на Правописот, што воодушевува, но дали секој е 
квалификуван да го толкува Правописот? 

 Очигледно дека не е, затоа што сите испитаници, без исклучок, користат 
транскрипција со диграфи за секаква употреба (sh, ch, zh, kj, gj, dj) иако таа е 
строго ограничена на личните исправи, како што се личната карта и пасошот, 
односно на биометриските документи,16 а за секоја друга употреба се дозволува 
само варијантата со дијакритици (š, č, ž, ḱ, ǵ, dž).17 

 

Заклучок 2) За пишување на странските имиња на кирилица, практично, никој не знае како 
треба да се постапува: 

 МВР избегнува да одговори на тој дел од прашањето; 

 УВМК вели дека не постои решение, туку странката и преведувачот самите си се 
договараат; 

 МНР забележува дека постои „отсуство на какви било службени упатства“, па 
самите мораат да се снаоѓаат толкувајќи го Правописот. 

 

Заклучок 3) За пишување на имињата на припадниците на малцинските етнички заедници: 

 Во Правописот не се зборува ништо на оваа тема; 

 Повеќето државни органи избираат да вршат транскрипција според македонскиот 
правопис (со исклучок на МНР); 

 ИМЈ допушта, во матичната евиденција (УВМК), да се запишуваат имињата од 
„немакедонско потекло“ на латиница во изворен облик. 

 

 
 

  

                                                            
16 Глава VIII „Предавање на македонското писмо со латиница“ во Правопис на македонскиот јазик. Второ издание. 
Ред. д-р Живко Цветковски и др. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Култура АД, 2017: 169–170. 
17 На мислење сме дека леснотијата со која системот со диграфи го истисна системот со дијакритици и масовноста 
со која народот го применува системот со диграфи укажуваат на едно или на комбинација од триве: 1) мрзеливост 
т.е. немање желба да се направи дополнителен напор да се пронајдат дијакритичките букви во MS Word или во 
сродна компјутерска програма за обработка на текст, 2) компјутерска неписменост т.е. незнаење како да се 
пронајдат дијакритичките знаци и за нив да се дефинираат тастери за брз пристап (Shortcut Keys), и 3) помодарство 
т.е. личната потреба нашето име запишано на латиница да наликува што повеќе на некој од попопуларните светски 
јазици, пред сè, на англискиот. 

 

Пишување на македонски 
имиња на латиница 

Пишување на странски  
имиња на кирилица 

Пишување на имиња на 
македонски државјани што 

им припаѓаат на 
малцинските етнички 

заедници 

 
дијакритички 

знаци 
диграфи 

транс-
крипција 

транс-
литерација 

дополнување 
во заграда 

според 
македонскиот 

правопис 

според 
правописот 
на изворниот 

јазик 

Кабинетот на  
Претседателот 

 Х Х   Х  

Министерство за 
внатрешни работи 

 Х нема одговор Х  

Министерство за 
надворешни работи 

 Х Х  Х  Х 

Управа за водење 
на матичните книги  Х 

нема решение,  
странките сами да си се договорат 

Х  
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7 )  ПР Е П О Р А К И   

 

Општа препорака  

Здружението на преведувачи и на толкувачи на Република Северна Македонија, со 
поддршка од сите јазични авторитети во државата (Институтот за македонски јазик, 
филолошките и сродните факултети, Здружението на лекторите) треба да изработи 
„службено упатство“ наменето, пред сè, за државните органи, но и за сите други субјекти 
што го користат стандардниот јазик во јавниот простор, со кое нема да се „измислуваат“ 
нови правила, туку само точно и јасно (и поткрепено со примери) ќе се протолкуваат 
постојните правила од Правописот и од практиката на ИМЈ, а тоа е дека: 

 

Конкретна препорака 1. (за повеќе в. Додаток 1) 

Македонските имиња на латиница треба да се запишуваат:  

 со диграфи (Natasha) само при судското преведување на личните 
биометриски исправи и на други документи што упатуваат на личните 
биометриски исправи;18  

 со дијакритици (Nataša) за сите други употреби.19, 20  

 

Конкретна препорака 2. (за повеќе в. Додаток 2) 

Странските имиња на кирилица треба да се запишуваат: 

 со фонетската транскрипција, придружена со изворното пишување (Џорџ 
[George])21 само при судското преведување на личните биометриски исправи и 
на други документи што упатуваат на личните биометриски исправи; 

 само со фонетска транскрипција (Џорџ) за сите други употреби. 

 

Конкретна препорака 3. (за повеќе в. Додаток 3) 

Имињата на припадниците на малцинските етнички заедници треба да се 
запишуваат: 

 според правописните правила на македонскиот јазик во изворниот 
македонски текст на кирилица;  

 според правописните правила на јазикот на малцинската етничка заедница 
кога, изворниот македонски текст, се преведува на странски јазик на латиница. 

 

  

                                                            
18 На пример, во лекарското уверение што треба да го однесе клиентот во странство, каде што ќе се легитимира со 
својот пасош, преведувачот е должен да го следи пишувањето од исправата, т.е. со диграфи. На тој начин се 
зачувува следливоста на идентитетот на именуваното лице. 
19 На пример, при преведување на стручни трудови, извештаи, новинарски статии, книжевни дела итн. 
20 За да се олесни пишувањето на дијакритичките букви, треба да се поведе иницијатива до Мајкрософт за 
изработка на стандардна македонска латинична тастатурна поддршка (Alt+Shift > Ctrl+Shift) (за повеќе в. Додаток 
4). 
21 Според Правописот, „Со латиничните системи од соодветните јазици се допушта пишување на: странски и 
мешовити фирми со регистриран заштитен знак; електронски адреси; веб-локации на интернет; генерички и 
заштитени имиња на лекови; некои скратеници; како и на имиња на странски државјани во официјални документи. 
Примери: post scriptum, Lek-Skopje Sandoz (Lek Ljubljana), acetisal, km, http://imj.ukim.edu.mk/, Oscar Wilde (на 
англиски), Cafer (на турски).“ Види во: Глава VIII „Предавање на македонското писмо со латиница“ во Правопис на 
македонскиот јазик. Второ издание. Ред. д-р Живко Цветковски и др. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте 
Мисирков“, Култура АД, 2017: 169–170. 
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8 )  ДОПОЛНИТЕЛЕН  ЗАКЛУЧОК  И  ДОПОЛНИТЕЛНА  ПРЕПОРАКА  ВО  ВРСКА  СО  ИКАО 22 

Министерството за внатрешни работи го воведе пишувањето на македонските имиња 
со диграфи со намера да ги испочитува барањата на ИКАО. Следејќи го нивниот пример, 
оваа практика набрзо ја прифатија и другите надлежни органи во државава. За кратко 
време, системот со диграфи почна широко да се применува и меѓу цивилното население. 

Сметаме дека МВР погрешно ги применува барањата на ИКАО. 

Организацијата на меѓународното цивилно воздухопловство – ИКАО (International 
Civil Aviation Organization – ICAO23) претставува специјализирана агенција на Обединетите 
нации, која се грижи за примена на Конвенцијата за меѓународно цивилно 
воздухопловство (Convention on International Civil Aviation24). Во таа насока, ИКАО усвојува 
стандарди и препорачува практики што 192-те потписнички на Конвенцијата треба да ги 
применат за меѓународното цивилно воздухопловство да стане: безбедно, ефикасно, 
сигурно, економски одржливо и еколошки одговорно. Еден од најважните документи на 
ИКАО, со кој се уредува меѓународното цивилно воздухопловство, е Документот 9303: 
Упатство за машинско читање на патните исправи (Doc 9303: Machine Readable Travel 
Documents25). 

 

 

                                                            
22 Приспособено од: Лидија Тантуровска. „Пренесување на личните имиња со латинично писмо во официјални 
документи“. Шеста годишна конференција на МАТА „Судскиот превод и толкувањето во судница во Република 
Македонија“. Скопје, 17.11.2018. 
23 https://www.ИКАО.int (пристапено на: 27.01.2019). 
24 https://www.ИКАО.int/publications/Pages/doc7300.aspx (пристапено на: 27.01.2019).  
25 https://www.ИКАО.int/publications/pages/publication.aspx?docnum=9303 (пристапено на: 27.01.2019). 
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Според Делот 3, „Спецификации заеднички за сите патни исправи што можат да се 
читаат машински“ од Документот 930326, првата страница на патните исправи треба да 
содржи две посебни зони:  

 зона за визуелна проверка (VIZ – Visual Inspection Zone); и 

 зона за машинско читање (MRZ – Machine Readable Zone). 

 

 
 

Според упатствата од истиот овој документ, во зоната за визуелна проверка е 
дозволена употребата на дијакритички знаци. 

  

 
 

Ограничувањето на употребата на буквите без дијакритички знаци важи само за 
зоната наменета за машинско читање.27 Оттука следува дека МВР слободно можело да го 
задржи пишувањето на името Наташа како Nataša во зоната за визуелна проверка, а да го 
прикаже како Natasha само во зоната за машинско читање.  

                                                            
26 https://www.ИКАО.int/publications/Documents/9303_p3_cons_en.pdf (пристапено на: 27.01.2019). Види во „3.1 
Languages and Characters“, с. 2 и 3. 
27 https://www.ИКАО.int/publications/Documents/9303_p3_cons_en.pdf (пристапено на: 27.01.2019). Види во „4.4 Print 
Specifications“, с. 17. 
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Дека тоа е навистина така и во практиката, може да се провери од пасошите што ги 
поседува авторот на овој Извештај, од кој едниот е издаден од МВР на РМ (денешна РСМ), а 
другиот е издаден од МВР на Република Србија (РС). И едниот и другиот пасош ги 
исполнуваат барањата на ИКАО.28 

Па така, во пасошот на РМ, во зоната наменета за визуелна проверка, презимето е 
запишано: 1) на македонски, на кирилица, ТРАЈКОВИЌ; 2) на јазикот на малцинската етничка 
заедница на која му припаѓа авторот, TRAJKOVIĆ; и 3) со македонска латинична 
транслитерација во диграфен систем, TRAJKOVIKJ. Последниот испис е ставен и во зоната 
наменета за машинското читање на пасошот. 

 

 

 
 

Но, во пасошот на РС, во зоната наменета за визуелна проверка, без никаков проблем 
е оставен само еден латиничен испис, и тоа со дијакритички знак. Системот без 
дијакритички знаци е применет само во делот наменет за машинско читање. 

 

 

 
 

Заклучок 4.  

 За примена на барањата на ИКАО, најверојатно, станува збор за 
„хиперкоректност“29 од страна на вработените во МВР: за да не згрешеле каде 
мора, а каде не мора да се примени системот со диграфи, тие го примениле 
насекаде; 

                                                            
28 За пасошот на РМ видете, на пример, во „Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија“, 
https://mvr.gov.mk/zakon/20 (пристапено на: 27.01.2019); за пасошот на РС видете, на пример, во „Правилник о 
обрасцима пасоша, дипломатског пасоша и службеног пасоша“, http://www.pravno-informacioni-
sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2008/7/2/reg (пристапено на: 27.01.2019).  
29 Во социолингвистиката, хиперкоректност претставува прекумерна употреба на некое јазично правило и таму каде 
што не му е местото. Тоа е нешто што, корисникот на јазикот, самиот го доживува како јазична норма, иако не е, а 
најчесто се темели на некое вистинско јазично правило што погрешно го протолкувал корисникот. Типичен пример 
во нашиот јазик е употреба на надредените знаци. Пишување на „сè“ и во прилошка функција, што е исправно: Не 
им купувај на децата сè што ќе ти посакаат; и во повратна заменска функција, што е погрешно: Ги оставија 
куферите и сè прегрнаа (треба: се прегрнаа). Или, по угледот на кратката заменска форма „ѝ“, пишување на 
надредениот знак и во другите заменски форми: Нејзе ѝ рекоа, што е исправно; но и: Нам нѝ рекоа, Ним ѝм рекоа, 
што е погрешно (треба: ни, им). https://en.wikipedia.org/wiki/Hypercorrection (пристапено на: 27.01.2019). 
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 ИКAО не е јазична институција и затоа не е надлежна да им се меша на 
државите како треба да ги пишуваат имињата на своите државјани во 
согласност со правописите на своите службени јазици; 

 ИКАО само бара, државите, во зоната за машинско читање, да применат систем за 
кодирање на имињата со недијакритички букви од А до Z и со бројки од 0 до 9, 
при што записот, во зоната за машинско читање, воопшто не мора да одговара на 
фонетскиот изговор на името (на пример, „шпанското Њ“ (Ñ, N-tilde) според 
ИКАО се запишува како NXX,30 што воопшто не одразува никаков изговор). 

 

 
 

Конкретна препорака 4. 

Следејќи ја традицијата на предавање на македонското писмо со латиница, МВР треба 
да вложи напори да го врати пишувањето на македонските имиња со латинични 
дијакритички букви во зоната за визуелна проверка на патните исправи (а оттука и во сите 
други биометриски исправи). 

 

 
 

  

                                                            
30 https://www.ИКАО.int/publications/Documents/9303_p3_cons_en.pdf (пристапено на: 27.01.2019). Види во „B.4 
Transliteration in the MRZ“, с. 61. 
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ДОДАТОК  1  –  ЗА  ПИШУВАЊЕТО  НА  МАКЕДОНСКИТЕ  ИМИЊА  НА  ЛАТИНИЦА  
Напуштањето на употребата на дијакритичките букви не е толку безопасна појава 

како што ни се чини на прв поглед. Како што посочи проф. д-р Лидија Тантуровска во своето 
предавање,31 транслитерацијата не е измислица на современото време: првите обиди за 
транслитерација се направени од страна на Американското библиотечно здружение 
уште во 1885 година. По ова следува цела една плејада меѓународни решенија, сите 
произлезени од реалните потреби за комуникација на нациите на меѓународно ниво, но, 
поткрепени со сериозни научни проучувања и секогаш одразувајќи ги актуелните историски 
и локалните културни специфичности. Произволното воведување на сопствени системи за 
транслитерација од страна на јазичнонепотковани поединци и државни органи се коси со 
принципите на научната методологија и го поништува обемниот научен труд на видни 
јазичари, кои совесно се посветиле на проучување на оваа тематика. 

Транслитерацијата на македонското кирилско писмо за прв пат е изработена во 1977 
година, при што е прифатен системот со дијакритички знаци. Повторно, не станува збор за 
произволен избор, туку е најдено решение што укажува на историското, на културното и 
на јазичното милје, на кое му припаѓа македонскиот јазик. (Сите други словенски јазици 
што пишуваат на латиница користат системи со дијакритички знаци.) 

Едностраното прекинување со традицијата, неинсистирањето да се користи 
латиничната варијанта што е пропишана со Правописот и што се учи во училиштата, и 
оставањето впечаток дека интернетот не мора да се регулира со никаков правопис (а токму 
интернетот е местото каде што се одвива најголемиот дел од современата човекова 
комуникација), многу повеќе придонесува за онеписменување на населението, одошто за 
негово полесно описменување.  

Па, така, младите генерации си дозволуваат да измислуваат свои современи системи 
на пишување од кои ни се чини системот, со кој гласот Ч се запишува со бројот 4 (четири), а 
гласот Ш се запишува со бројот 6 (шест), како најиновативен. 

 

  

Те чекам после школо.  
Договорено. 

 

 

 

  

 

За овој пример можеме да аргументираме дека спаѓа во доменот на лична 
комуникација и сè додека младите луѓе се разбираат што си кажуваат (т.е. сè додека се 
исполнува основната функција на јазикот), сè дотогаш и нема зошто да се буниме против 
ваквото „модерно“ решение. 

 Но, оставањето впечаток дека транслитерацијата не е важна и дека не е потребно да 
се прашаат лекторите кој систем на пишување треба да се примени доведе до лавина 
произволни решенија и во јавниот простор – таму каде што задолжително мора да се 
употребува стандардниот јазик и стандардизираниот правопис. 

Па така, сè повеќе на нашите автопатишта читаме имиња на градови запишани со 
„соголени“ букви32, т.е. употреба на основната буква без соодветниот дијакритички знак. На 
пример, на новиот автопат што се гради кон Штип (Автопатот „Гоце Делчев“ или А4), гордо 
стои патоказна табла на која пишува – Stip. 

                                                            
31 Лидија Тантуровска. „Пренесување на личните имиња со латинично писмо во официјални документи“. Шеста 
годишна конференција на МАТА „Судскиот превод и толкувањето во судница во Република Македонија“. Скопје, 
17.11.2018. 
32 „Соголена“ буква е жаргонски назив за дијакритичка буква на која ќе ѝ се избрише дијакритичкиот знак. Па, така, 
во зборот Skopje, буквата S има вредност на С, но, во Stip, буквата S има вредност на Ш. Овде можеме да 
претпоставиме дека авторот сакал да напише Štip, но, од неукост или немарност, решил буквата Š да ја запише без 
дијакритичкиот знак ˇ. Во таа смисла, во иницијалната позиција во Stip, Ѕ претставува „соголена“ буква Š.  
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Како што веќе утврдивме, Правописот33, како основно решение за транслитерација, 
го препорачува системот со дијакритички знаци, Štip. За потребите на биометриските 
документи е направена отстапка и е изработен соодветен систем со диграфи, Shtip. Но, 
системот на „соголени“ букви, иако масовно се применува во личната комуникација меѓу 
луѓето на интернетот, нема апсолутно никаква оправдана основа и не смее да се дозволи 
овој систем да се прелее и во официјална употреба во јавниот простор. Во македонскиот 
јазик чести се примерите каде што е битно да се направи разлика дали во зборот е употребен 
гласот С или Ш (postar или poštar), дали З или Ж (koza или koža), дали Ц или Ч (celo или čelo), 
дали К или Ќ (kuka или kuḱa), дали Г или Ѓ (laga или laǵa). Разликувањето на овие парници 
мора да се одрази во латиничното пишување, било со дијакритички знаци, било со диграфи. 

Неспорно е дека нашите автопатишта се наменети за меѓународна употреба, но, 
сепак, се наоѓаат во нашата држава, каде што точно се знае кои јазици се во службена 
употреба. Размислувањето дека имињата на населените места по должина на автопатиштата 
треба да ги пишуваме „на англиски“ е, во најмала рака, скандалозно од причина што 
англискиот јазик не е службен јазик во нашата земја. Тука, секако, ги одземаме попатните 
информативни табли и промотивни материјали наменети за туристите, кои е пожелно да се 
преведуваат, не само на англиски, туку, по можност, и на некој друг светски јазик. Но, во 
сите тие преводи називите на населените места мораат да бидат во латиничен испис 
пропишан со македонскиот правопис. Во ниту една друга држава, каде што не е службен 
јазик англискиот јазик, нема да најдете пример на „англиско“ пишување на населените 
места. 

Сметаме дека е неисправен и ставот дека латиничното пишување на нашите имиња 
треба да се приспособува кон правописот на јазикот на кој се преведува. Па, така, ТРАЈЧЕ не 
смееме да го напишеме како TRAYCHE во англискиот превод, ниту како TRAÏTCHE – во 
францускиот или пак како TRAJTSCHE – во германскиот. Апелираме до преведувачите да 
сфатат дека нечие лично име е ликот на неговиот идентитет и со него не треба да се 
поигруваме од еден до друг јазик. Она што го дозволува добрата преведувачка практика е 
тоа што при првото појавување на оригиналното пишување на името, во заграда или во 
фуснота, да се посочи изговорот, и толку. Значи, при првото појавување може да се напише 
TRAJČE (TRAYCHE), а понатаму продолжуваме секаде само со TRAJČE. 

За крајот сакаме да го проблематизираме и ставот на дел од преведувачите дека, 
условно кажано, „големите“ јазици не сакаат да се замараат со наши специфични букви, 
тешко им е да ги најдат за да ги напишат, па и нема да знаат како да ги изговорат. 

 

                                                            
33 Глава VIII „Предавање на македонското писмо со латиница“ во Правопис на македонскиот јазик. Второ издание. 
Ред. д-р Живко Цветковски и др. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Култура АД, 2017: 169–170. 
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Во услови кога апсолутно сите користиме компјутери за пишување и кога постојат 
современи софтверски решенија за пишување и за уредување на текстови, навистина е 
неоправдано да се аргументира дека некој „не може да најде“ некоја буква. На пример, во 
MS Word појдете во Insert > Symbol и ќе ги најдете сите потребни букви. На крајот од 
краиштата, преведувачот, во својот превод, ако го запише точно името како што треба, сè 
што му останува на странскиот корисник е да ја искористи најлесната опција од сите опции, 
Copy/Paste.  

 Од следниве неколку примери што ги презедовме од интернет се гледа дека и 
најпознатите меѓу европски весници немаат мака, веројатно кога ќе се освестат за тоа, да го 
преземат изворното латинично пишување на за нив странските им имиња. 

Па така, во англискиот „Гардијан“ го наоѓаме оригиналното пишување на името на 
познатиот поранешен турски фудбалер, Хакан Шуќур.34  

 

 
 

Францускиот, пак, „Ле Монд“ нема проблем со оригиналното пишување на името на 
шведскиот премиер, Стефан Левен.35 

 

 
 

Па, и шпанскиот „Ел Паис“ се потрудил да го зачува оригиналното пишување на 
чешкиот мецосопран, Магдалена Кожена.36 Дури и се гледа дека буквата Ž ја извлекле од 
друг фонт, само за да ѝ го испочитуваат името. 

 

 
 

Како што гледаме, луѓето „од другата страна на преводот“ се расположени да ги 
пишуваат изворно имињата што се странски за нив. На преведувачите само им останува да 
им го покажат тоа изворно пишување. 

 

  

                                                            
34 https://www.theguardian.com/football/2016/aug/12/hakan-sukur-turkey-arrest-warrant-president-erdogan-coup 
(пристапено на: 27.01.2019). 
35 https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/18/suede-stefan-lofven-reconduit-au-poste-de-premier-ministre-
apres-quatre-mois-de-blocage_5410987_3210.html (пристапено на: 27.01.2019). 
36 https://elpais.com/cultura/2019/01/16/actualidad/1547651510_237535.html (пристапено на: 27.01.2019). 
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ДОДАТОК  2  –  ЗА  ПИШУВАЊЕТО  НА  СТРАНСКИТЕ  ИМИЊА  НА  КИРИЛИЦА  
Постулатот дека нечие лично име е ликот на неговиот идентитет колку што важи 

за нас, толку важи и за странците. Па така, ниту со пишувањето на странските имиња 
немаме право да си поигруваме своеволно и произволно. 

Единствен исправен начин да се запише странското име на кирилица е со 
транскрипција, односно, на начин што најблиску ќе го одрази изворниот изговор на името, 
секако, во рамките на фонетските можности на македонскиот јазик. 

Единствен исправен начин да се запише унгарското име Hódmezővásárhely е 
Ходмезевашархеј, данското Læsø е Лесу, каталонското Llorenç е Љуренс, полското Rzeszów е 
Жешув, португалското João е Жоаун, словачкото Ľudmila е Љуɡмила итн.37 

Секој обид странските имиња да се запишат со македонска кирилица поинаку од 
она што го пропишува Правописот е поигрување со името и со идентитетот на 
странското лице и задира во човековото достоинство. На пример, со членот 7 од 
Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето38 на сите деца (оттука, и на луѓето 
воопшто) им се гарантира правото да имаат лично име. А пак веќе во членот 8 од истата 
Конвенција личното име се доведува во тесна врска со правото на идентитетот и на 
семејните врски. Слободно протолкувано – колку и да звучи неверојатно – можеме да кажеме 
дека погрешното запишување на нечие име директно го нарушува идентитетот на лицето и 
ги раскинува неговите семејни врски. 

Кај нас практиката покажува дека токму во обидот да го следат идентитетот на 
странското лице (повеќе од безбедносен аспект, а не толку од аспект на човековите права), 
нашите државни органи применуваат систем на транслитерација со македонска 
кирилица. Овој систем не само што е неиздржан научно, туку и претставува груба 
повреда на правата загарантирани меѓународно. 

Да го разгледаме случајот со британскиот државјанин Џеј Даниел Канинг Сканел, кој 
стапил во брак со македонска државјанка и во моментов живее тука.39  

Во согласност со англискиот правопис, неговото име во оригинал се пишува JAY 
DANIEL, а пак презимето во оригинал се пишува CANNING SCANNELL.  

Ова е извадокот од неговиот британски пасош.  

 

 
 

  

                                                            
37 Примерите се преземени од Глава Х „Транскрипција и транслитерација на туѓите имиња“ во Правопис на 
македонскиот јазик. Второ издание. Ред. д-р Живко Цветковски и др. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте 
Мисирков“, Култура АД, 2017: 175–170. 
38 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx (пристапено на: 27.01.2019). 
39 Примерот е разработен со дозвола на брачниот пар Рајна и Џеј Даниел Канинг Сканел. Им благодариме за 
овозможениот увид во нивните лични исправи и за дадената дозвола за делумно објавување.  
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За да го регулира својот престој во нашата земја, Џеј Даниел извадил македонска 
лична карта (дозвола за престој). Во неа, надлежните органи му го запишале името со 
транслитерација на кирилица, односно, буква по буква. Па така, Британецот ЏЕЈ ДАНИЕЛ 
КАНИНГ СКАНЕЛ во нашата земја станал ЈАИ ДАНИЕЛ ЦАННИНГ СЦАННЕЛЛ. 

 

 
 

За да стане уште почудна приказната, кога и неговата сопруга извадила нова лична 
карта со новото презиме преземено од сопругот, и неа ја запишале како РАЈНА ЦАННИНГ 
СЦАННЕЛЛ. 

 

 
 

Бидејќи колешката Рајна Канинг Сканел и самата е преведувачка по струка, таа 
веднаш се побунила кај надлежните органи, во обид да им укаже на сериозниот пропуст што 
го направиле со запишување на нејзиното и на презимето на нејзиниот сопруг.  

За жал, надлежните органи останале непоколебливи во своето убедување дека ова е 
единствениот исправен начин да се запише името на странецот. Тие тврделе дека ова се 
прави од безбедносни причини, за да се зачува следливоста на идентитетот. Имено, тие 
тврделе, само ако е запишано вака, на кирилица, презимето може да се врати правилно 
назад во изворната форма на латиница. На крајот од краиштата, кажале, едноставно, такви 
се прописите. 

Овдека сакаме да направиме две интервенции.  

Прво, прописот ако вели дека странските имиња во биометриските документи на 
македонска кирилица треба да се пишуваат транслитерирано, буква по буква, што правиме 
со сите оние недијакритички латинични букви на кои ни одблизу не можеме да им 
најдеме кирилски соодветник: W, X, Y, Q, Þ, ß итн., како и на целата низа дијакритички 
латинични букви: Ā, Ř Ȅ, Ṃ, Ț, Ø, Ṧ, Ǜ, Ħ, Ȥ итн.? 

Второ, оправдувањата од типот дека „такви се прописите“, „таква ни е машината“, 
„такви ни се техничките капацитети“ и сл. се неприфатливи. Не смееме да се доведеме во 
ситуација лаички напишаните прописи или техничката ограниченост на опремата да 
бидат причина за менување на јазикот и на неговиот правопис. Напротив, прописите и 
опремата треба да се приспособуваат на нормата на јазикот. 

Ова е поголем доказ дека при пишувањето на прописите и при набавка на опремата, 
покрај стручни лица од областа на правото, на машинството, на информатичката технологија 
и сл., мораат да се вклучат и стручни лица од областа на јазикот, пред сè, лектори.  
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Но, она што е најапсурдно во целата оваа приказна (и во сите слични приказни што ни 
се познати од практиката, а кои е невозможно да се документираат во само еден извештај), е 
тоа што надлежните органи се повикуваат на прописите за безбедност и на потребата да 
се зачува следливоста на идентитетот на лицето, а токму примената на овие нивни 
правила неминовно води кон сосема спротивниот резултат. 

Имено, ако забележавте добро во извадокот од личната карта на Џеј Даниел, неговото 
оригинално име, JAY, на македонски, на кирилица, го запишале како ЈАИ, при што во 
недостиг на соодветен кирилски парник за латиничната буква Y решиле да стават И. Во 
истата оваа исправа, само еден ред подолу, кога името требало да го вратат назад кон 
латиница, тие се повикале на правилата за транслитерација од македонска кирилица на 
латиница, па кирилското ЈАИ сега го запишале на латиница како JAI. 

Па така, Британецот JAY, „благодарение“ на погрешните решенија, кај нашите 
надлежни органи станал JAI. Токму во обидот да го зачуваат идентитетот на лицето, нашите 
државни органи, од еден ист странец, создале два различни идентитети. И да се 
потсетиме повторно, со ова не само што се загрозува безбедноста на нашата држава, туку и 
грубо се кршат основните човекови права. 

 

 
 

Тука мораме да го спомнеме и веќестандардниот голготски пат низ кој поминуваат 
судските преведувачи кога нивниот превод треба да се поднесе кај некој државен орган. 
Имено, и во овој случај, судската преведувачка го транскрибирала англиското име JAY во 
согласност со правописните правила, како ЏЕЈ. Службеникот од УВМК ги вратил Канинг-
Сканелови поради „лошо изработениот превод“ и ги советувал да ѝ пренесат на 
преведувачката дека името треба да се запише така како што одговара на тастатурата, 
односно Ј=Ј, А=А, а пак Y=Ѕ. (!) Па, така, во втората верзија на судскиот превод, JAY на 
кирилица станал ЈАЅ. Кога по втор пат пошле во УВМК, за нивна несреќа, на смена бил друг 
службеник во УВМК, кој имал сосема поинакво видување за тоа како треба да се пишуваат 
имињата. Имено, тој бил приврзаник на идејата дека латиничната буква, која нема свој 
парник во кирилицата, треба да се запише со онаа кирилска буква што најблиску одговара 
до изворниот изговор. Така што Канинг-Сканелови ни овој пат не биле услужени, туку 
морале да се вратат кај судската преведувачка и да ѝ пренесат дека службеникот од УВМК 
советувал латиничната буква Y да се предаде или со кирилската буква И или со кирилската 
буква Ј. И така, JAY на кирилица станал ЈАИ, а кога се пренесувало повторно на латиница 
станал JAI.  

За среќа, колешката Рајна Канинг-Сканел и самата е преведувачка и ѝ било совршено 
јасно дека грешката воопшто не е кај нејзината колешка што ги изработувала преводите. Но, 
за жал, најголем дел од нашите клиенти не се потковани јазично, па во нивните очи 
преведувачот е секогаш тој што „само гледа да си ги земе парите, а не знае како да го 
сработи преводот“. 

Ова е поголема причина да се стави крај на самоволните и на произволните правила 
што ги применуваат нашите државни органи за пишување на личните имиња. 

Конечно, се наметнува прашањето како е исправно да постапат нашите државни 
органи во овој случај. 

Сметаме дека единственото исправно решение е во сите документи – вклучително и 
во биометриските исправи – кирилскиот испис да се врши во согласност со правилата за 
македонска транскрипција (според изговор), додека пак латиничниот испис треба да се 
задржи во оригинал.  
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Тука клучната улога ја игра судскиот преведувач, кој, во својот превод, името ќе го 
запише транскрибирано на кирилица во согласност со правилата за транскрипција од 
Правописот,40 а до него, во заграда, ќе го препише оригиналното пишување на името:  
ЏЕЈ ДАНИЕЛ КАНИНГ СКАНЕЛ [JAY DANIEL CANNING SCANNELL]. 

Ако се потсетиме на ставот на Институтот за македонски јазик (в. Прилог 10), 
правилата за македонска транскрипција важат само за македонските имиња. Имињата од 
немакедонско потекло (м. заб.: се мисли на странските имиња, поточно, на имињата на 
странските државјани) не смеат да се транскрибираат во согласност со правилата за 
македонска транскрипција, за да се избегне создавање на двојна форма од едно исто име 
или исто презиме. 

 

 
Изворно 

пишување 

Македонска 

транскрипција  

на кирилица 

Македонска 

транскрипција 

на латиница 
 

македонско име Љупчо 
нема, тоа е изворниот 

облик 
Ljupčo 

 

странско име Jay Џеј 
нема, се враќа назад кон 

оригиналот 

 

Значи, решението што треба да се примени во случајот на британскиот државјанин (и 
во сите други такви случаи) е следново:  

 Во првиот ред, кој е наменет за кирилски испис, името и презимето треба да се 
запишат транскрибирано, т.е. како се изговараат, најблиску до македонскиот 
фонетски систем: КАНИНГ СКАНЕЛ ЏЕЈ ДАНИЕЛ; 

(Погрешно е да се запишат името и презимето транслитерирано: 
ЦАННИНГ СЦАННЕЛЛ ЈАИ ДАНИЕЛ.) 

 Во вториот ред, кој е наменет за латиничен испис, името и презимето треба да се 
запишат онака како што е во оригинал: CANNING SCANELL JAY DANIEL. 

(Погрешно е да се запишат името и презимето во согласност со 
латиничната транскрипција дадена според Правописот: KANING 
SKANEL DŽEJ DANIEL, или онаа предложена од службеникот: 
CANNING SCANNEL JAI DANIEL). 

 

 
  

                                                            
40 Глава Х „Транскрипција и транслитерација на туѓите имиња“ во Правопис на македонскиот јазик. Второ издание. 
Ред. д-р Живко Цветковски и др. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Култура АД, 2017: 175–170. 
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ДОДАТОК  3  –  ЗА  ПИШУВАЊЕТО  НА  ИМИЊАТА  НА  ПРИПАДНИЦИТЕ  НА  

МАЛЦИНСКИТЕ  ЕТНИЧКИ  ЗАЕДНИЦИ  
 Постулатот дека нечие лично име е ликот на неговиот идентитет колку што важи 

за македонските имиња и колку што важи за странските имиња, толку важи и за 
имињата на припадниците на малцинските етнички заедници во РСМ. Ниту имињата на 
припадниците на малцинските етнички заедници не смеат да станат предмет на своеволно и 
на произволно поигрување. 

Во текст на македонски јазик, единствен исправен начин да се запише името на 
припадникот на малцинска етничка заедница на кирилица е со транскрипција, односно, на 
начин што најблиску ќе го одрази изворниот изговор на името, секако, во рамките на 
фонетските можности на македонскиот јазик. 

При преведување на македонскиот текст на странски јазик што се пишува на 
латиница, единствен исправен начин да се запише името на припадникот на малцинска 
етничка заедница е по пат на враќање на името назад во негов изворен облик, а не со 
применување на македонска транскрипција на латиница. 

Овдека го разгледаме примерот со имињата и со презимињата на оние малцински 
етнички заедници што се поединечно споменати во Амандманот IV од Уставот на РСМ:41 
албанска, турска, влашка, српска,42 ромска и бошњачка етничка заедница. Но, секако, овие 
правила подеднакво важат и за сите други малцински етнички заедници, присутни на 
територијата на РСМ. 

 

 
Изворно 

пишување 

Македонска 

транскрипција  

на кирилица 

Македонска 

транскрипција 

на латиница 
 

македонско име Љупчо 
нема, тоа е изворниот 

облик 
Ljupčo 

 

албанско име Shpëtim Шпетим 
нема, се враќа назад кон 

оригиналот 

турско име Cemil Џемил 
нема, се враќа назад кон 

оригиналот 

влашко име Chiratsã Ќираца 
нема, се враќа назад кон 

оригиналот 

српско име Srđan Срѓан 
нема, се враќа назад кон 

оригиналот 

ромско име Nedžmie Неџмие 
нема, се враќа назад кон 

оригиналот 

босанско име Đulizar Ѓулизар 
нема, се враќа назад кон 

оригиналот 

 

Што значи ова во практиката на преведувачите? 

Да речеме дека некој преведувач ќе добие нарачка од својот клиент да преведе 
извештај од конференција одржана во Охрид. Извештајот е напишан на македонски, а 
преведувачот треба да го преведе на некој странски јазик што се пишува со латинично писмо 
(англиски, француски, германски, италијански, шпански итн.). Во овој извештај, меѓу 
другото, постои и список на учесници, кој обично се дава по азбучен редослед. Имајќи го 

                                                            
41 https://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/UstavnaRmizmeni.pdf (пристапено на: 27.01.2019). 
42 Српскиот јазик официјално се пишува на две писма, и на кирилица (на која државните органи и националните 
установи ѝ даваат предност) и на латиница (која повеќе се употребува во медиумите). Бидејќи во Извештајот 
најмногу зборуваме за транскрипција на латиница, примерите со српските имиња овде се дадени на латиница.  



 

23 / 43 

предвид мултиетничкиот карактер на нашата земја, огромна е веројатноста овој список на 
учесници да претставува шаренило од имиња од различни етнички заедници.43 

Да земеме, на пример, дека извештајот се преведува на англиски. Добрата 
преведувачка практика налага списокот да се запише вака. 

 

Во македонскиот 

текст 

При превод на македонскиот текст на англиски 

(или на друг странски јазик што се пишува на латиница) 

 Погрешно е сите имиња 
(и македонските и 

немакедонските) да се 
запишат во согласност со 

правописот на 
македонскиот јазик 

Погрешно е сите имиња 
(и македонските и 

немакедонските) да се 
запишат во согласност со 
правописот на јазикот на 

кој се преведува 

Исправно е секое име да 
се запише во согласност 

со правописот на 
соодветниот изворен 

јазик 

А л е к с а нд а р  Ч а л о в с к и  (м)  A l e k s an d a r  Č a l o v sk i  A l e x a n de r  Ch a l o w sk y  A l e k s an d a r  Č a l o v sk i  

Б а р д и љ  П е ч и  ( а )  B a r di l j  P eč i  B a r di l  P e ch i  B a r dh yl  P e çi  

Д е н и ц а  П е т р у ш е в с ка  (м )  D e n i c a  P et ru š e v sk a D e n i t s a  P e t ru s h ev s k a D e n i c a  P et ru š e v sk a 

Ѓ о р ѓ е П ет р и ќ  ( с )  Ǵ or ǵ e  P e tr iḱ  G eo r g e  P e t r i c h  Đ or đ e  Pe t r i ć  

Ж а н е р а  Ќ а м и л  ( р )  Ž a n e r a  Ḱ am i l  Z h an e ra  C h am il/ K y ami l  Ž a n e r a  Kj a mi l  

Љ у б и ц а  Ст о ш е в с к а  (м )  L ju bi c a  St o še v s ka L y u b i t s a  S t o s h e v sk a L ju bi c a  St o še v s ka 

П а в е л  И г њ ат о в с к и  ( м )   P a v el  I gn j ato v ski  P a v el / P a u l  Ig n i a t o v s k i  P a v el  I gn j ato v ski  

Ц а ц а  Ж гу м а ( в )  C a c a  Ž g u m a T s a t s a  Zh g um a T s a t s ã  J g uma  

Џ е н е т а Х у ск а н о в и ќ  ( б)  D ž e n et a  H u sk a n o v i ḱ  J а n et  Hu sk an o v i ch  D ž e n et a  H u sk a n o v i ć  

Ш е р е ф  Ч а н ка ј а  (т )  Š e r e f  Č a n k aja  S h e r e f  Ch an k ay a Ş e r e f  Ç a n k ay a 

 

Доколку, пак, оваа конференција во Охрид е од меѓународен карактер и на неа има 
учесници од странство, нивните имиња, повторно, ќе се запишат со оригиналното пишување 
(важат истите правила што важат и за припадниците на малцинските етнички заедници во 
РСМ, односно она што го кажавме за третманот на странските имиња во Додаток 2 од 
Извештајов). 

 

П а в е л  И г њ ат о в с к и  ( м )   P a v el  I gn j ato v ski  P a v el / P a u l  Ig n i a t o v s k i  P a v el  I gn j ato v ski  

С е с и л  Ру  (ф )  S e s i l  R u  C e c i l e  R o o  C é c i l e  Ro ux  

Ц а ц а  Ж гу м а ( в )  C a c a  Ž g u m a T s a t s a  Zh g um a T s a t s ã  J g uma  

 

Овдека сакаме накратко да се осврнеме и на презимињата, кои потекнуваат од 
„мешовити“ бракови. Добрата преведувачка практика налага секој дел од мешовитите 
презимиња да се запише во оној латиничен испис што е својствен за јазикот на онаа 
етничка заедница од која потекнува односниот дел на презимето. Па така, Македонката 
БЛАГОРОДНА ЧЕЛОПЕЧКА ако се мажи за Влавот ШТЕРЈО ЧОМУ и при тоа реши кон своето 
презиме да го додаде презимето на својот сопруг, нејзиното име и презиме на македонски на 
кирилица треба да се запишат вака: БЛАГОРОДНА ЧЕЛОПЕЧКА-ЧОМУ. 

Но, ако нејзиното име и презиме се среќаваат во некој текст што треба да го 
преведеме на англиски (или на кој било друг јазик што се пишува на латиница), латиничниот 
испис на ова име и презиме ќе биде: BLAGORODNA ČELOPEČKA-CIOMU. Како што гледаме, 
вредноста на гласот Ч од македонскиот дел од презимето, ЧЕЛОПЕЧКА, се предава во 
согласност со македонската традиција, Č; додека, пак, вредноста на гласот Ч од влашкиот 

                                                            
43 Сите примери за имиња и за презимиња се земени од кругот на познанствата на авторот на овој Извештај. 
Упатуваме благодарност до Унијата за културата на Власите од Македонија и до господинот Димо Н. Димчев, како и 
до Центарот за ромска заедница „Дром“ и до господинот Рамуш Муарем за дополнителните појаснувања околу 
пишувањето на влашките и на ромските имиња. Упатуваме благодарност и до Азра Јакупи и до Денис Бојаров за 
дополнителните појаснувања околу пишувањето на албанските и на турските имиња.  
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дел од презимето, ЧОМУ, се предава во согласност со влашката традиција, CI. Тука сакаме да 
го свртиме вниманието и на употребата на цртичката, која во согласност со македонскиот 
правопис задолжително се пишува, и тоа слеано, меѓу моминското и сопруговото презиме.44 
Сметаме дека оваа цртичка треба да се задржи и во преводот.  

Овој пример би ни станал поприфатлив ако беше странец сопругот, да речеме, 
Германец, со име и со презиме АЛФРЕД ШУМАХЕР. Нејзиното име и презиме на македонски 
на кирилица ќе биде БЛАГОРОДНА ЧЕЛОПЕЧКА-ШУМАХЕР, а пак латиничниот испис ќе биде 
BLAGORODNA ČELOPEČKA-SCHUMACHER (а не: ŠUMAHER).  

Ова е вообичаена практика секаде во светот. Земете го примерот со прочуената 
научничка, натурализирана Французинка од полско потекло, МАРИЈА СКЛОДОВСКА-КИРИ, 
чиешто име и презиме се запишуваат MARIE SKŁODOWSKA-CURIE. Гледаме дека моминското 
презиме, SKŁODOWSKA, се запишува според изворниот полски облик, а пак сопруговото 
презиме, CURIE, го следи францускиот правопис. 

Од друга страна, треба да се спомене дека денеска кај нас се одомаќени и голем број 
имиња од странско потекло (некои поодамна, некои во поново време). Овие „меѓународни“ 
имиња не се запишуваат според правописот на односните странски јазици, туку според 
правописот на македонскиот јазик, односно на јазикот на некоја од малцинските етнички 
заедници (за припадници на малцинските етнички заедници). Па така, македонските 
имиња од странско потекло ЕМИЛИЈА, ВИКТОРИЈА, ЛЕЈЛА, ЖАН, ЈОХАН, ВИЛИЈАМ итн. на 
латиница ќе ги запишеме според македонската транскрипција: EMILIJA, VIKTORIJA, LEJLA, 
ŽAN, JOHAN, VILIJAM итн., а не во некоја од странските варијанти.  

Инаку, овие правила за користење на оригиналниот латиничен испис за имињата 
на припадниците на немакедонските етнички заедници важат и за оние јазици што се 
пишуваат на кирилица (бугарски, руски, украински, казачки итн.). Ако нивните имиња ги 
најдеме во некој македонски текст, кој треба да го преведеме на англиски (или на кој било 
друг јазик што се пишува на латиница), треба да се потрудиме да го употребиме оној 
латиничен испис што важи за правописот на нивните јазици.  

Е сега, се поставува прашањето дали преведувачот e „должен“ 1) воопшто да знае кое 
име на која етничка заедница му припаѓа, и 2) да ги познава правописите на сите овие 
јазици? На мислење сме дека треба. Тоа е само една од повеќето особености што го 
разликува вистинскиот професионалец од приучените во струката.  

Секој професионален преведувач сериозно си ја сфаќа својата работа. Пред да се 
нафати да преведува некое дело, професионалниот преведувач проучува и се надградува 
себеси во односната област (медицина, математика, економија, право итн.). Па така, ако 
преведувачот се најде во ситуација да треба да „преведува имиња“, очекувано е и во овој 
случај да седне и да си ја сработи домашната задача. 

Како што преведувачот стекнува искуство, како што полека ја совладува оваа 
тематика, така и ќе почне да доаѓа до одредени, би рекле, општопознати обрасци што важат 
за имињата и за презимињата што се користат кај етничките заедници во нашата земја. Па 
така, коренот на презимето ако е од словенска или од православна традиција, можеме да 
претпоставиме дека завршетоците на -ов/-ова и -ски/-ска укажуваат на македонско презиме, 
а пак завршетоците на -(ов)иќ укажуваат на српско презиме: Петров/Петровски наспроти 
Петровиќ. Доколку завршетокот -(ов)иќ стои на корен од словенска или од православна 
традиција, веројатно станува збор за српско презиме; а доколку, пак, истиот таков завршеток 
-(ов)иќ го најдеме на корен од турска/арапска/муслиманска традиција, тогаш најверојатно 
станува збор за босанско презиме: Тодоровиќ наспроти Мехмедовиќ. Кога ќе наидеме на 
корен од турска/арапска/муслиманска традиција, ако презимето се состои само од коренот, 
тогаш најверојатно станува збор за турско презиме; ако презимето има завршеток -и, тогаш 
најверојатно станува збор за албанско презиме; ако презимето има завршеток -(ов)иќ, тогаш 
најверојатно станува збор за босанско презиме: Селим наспроти Селими наспроти Селимовиќ.  

Во секој случај, мора да се прифати фактот дека токму поради тоа што името и 
презимето се ликот на нечиј идентитет, вклучително и на етничкиот идентитет, 
преведувачот не смее паушално да прејудицира, за носителот на одредено име или 
презиме, на која малцинска етничка заедница ѝ припаѓа. Затоа, за да не дојде до повреда 
на нечии лични чувства, кога не е сигурен преведувачот од која малцинска етничка 

                                                            
44 Глава VI „Правописни знаци“ во Правопис на македонскиот јазик. Второ издание. Ред. д-р Живко Цветковски и др. 
Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Култура АД, 2017: 131–145. 
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заедница потекнува дадено име или презиме, како јазично неутрално решение 
препорачуваме името и презимето да се запишат во согласност со македонската 
транскрипција на латиница. Бидејќи текстовите што ги преведуваме од македонски 
најчесто содржат имиња на македонски државјани, многу е поисправно латиничното 
пишување да биде во согласност со правописот на македонскиот јазик, одошто името да се 
напише „на англиски“ (или на кој било друг странски јазик на кој преведуваме).  

Но, факт е и дека преведувачите ретко добиваат задача да преведуваат цели списоци 
на имиња без каков и да е контекст. Најчесто во материјалот што го преведуваме наидуваме 
на по едно, две, три имиња и тоа најчесто во точно определен контекст, така што и не е толку 
тешко да се заклучи потеклото на името. Впрочем, како и за сите други нејаснотии на кои ќе 
наиде преведувачот, и за ова прашање советуваме преведувачот да го контактира авторот на 
текстот или нарачателот на преводот за да ги појасни околностите на именуваните лица, за 
да може да одлучи тој, преведувачот (а не авторот на текстот или нарачателот на преводот), 
како е најисправно да се запишат имињата.  

За крај, би сакале да ги потсетиме преведувачите, особено професионалците во 
својата струка, дека преводот не претставува техничко префрлање на зборовите од еден во 
друг јазик. Преведувањето, пред сè, претставува културна размена, дури и кога се 
преведуваат сувопарни документи од типот на биометриски исправи. Преведувачите во РСМ 
мораат да бидат свесни за сите аспекти на културното богатство на својата земја, а особено 
за нејзината мултикултурност. Затоа веруваме дека секој напор во преводот да се одрази 
(мулти)културното богатство на нашата земја, вклучително и преку изворното 
пренесување на имињата на припадниците на малцинските етнички заедници што 
живеат на оваа територија, е показател на професионален преведувач и добра 
преведувачка практика.  
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ДОДАТОК  4  –  ЗА  „ Е -МАКЕДОНСКИ “  Ј А ЗИК  
Треба кончено да се прифати фактот дека денеска интернетот е главниот медиум 

каде што се гради или каде што се урива современиот јазик. Тоа веќе одамна не е 
телевизијата, и за жал, тоа сè помалку се книгите. Ако сакаме да го заштитиме јазикот, тогаш 
јазикот мораме да го „вселиме“ во: лаптопите, таблетите, смартфоните, плејстејшните, 
ексбоксовите итн. Не можеме да очекуваме младите генерации да користат стандарден 
македонски јазик кога најголем дел од нивните омилени уреди, воопшто не нудат 
македонски интерфејс и апликации. 

Не можеме да бараме од луѓето да користат латиница со дијакритици или надредени 
знаци за è и ѝ ако воопшто не нуди таква поддршка тастатурата, туку мораат да пребаруваат 
преку Insert > Symbol. Колкумина од нас, воопшто, користиме кирилица за ФБ, СМС или 
имејл? Создавање на „е-македонски јазик“ (јазик приспособен за електронските 
комуникации) мора да стане стратешка определба на: ИМЈ, ФЛФ, МАТА и на секој што се 
грижи за опстанокот на македонската јазична норма. 

Повеќето од нас кога работат на компјутер знаат да ја користат опцијата Alt + Shift за 
менување на јазикот за внесување, Input Language.  

Но, ретко кој ја користи и опцијата Ctr + Shift за менување на тастатурниот распоред, 
Keyboard Layout.  

Првата опција ни дава можност да менуваме меѓу два или повеќе јазици, а со тоа и 
меѓу две или повеќе писма. Кај нас најчесто се менува меѓу македонски и англиски јазик, 
односно, меѓу кирилица и латиница. 

Втората опција ни дава можност, во рамките на еден избран јазик, на пример, 
македонскиот, да менуваме повеќе варијанти на кирилица (македонска, српска итн.) или 
пак, во рамките на англискиот избран јазик, да менуваме повеќе варијанти на латиница 
(англиска, француска итн.). 

Во рамките на оваа втора опција, Мајкрософт има изработено готови латинични 
варијанти дури и за повеќе јазици на кои латиницата не им е матично писмо (српски, 
бугарски, грчки и др.). За жал, сè уште не постои готова латинична варијанта за 
македонскиот јазик. Ако постоеше готова латинична варијанта за македонскиот јазик, тогаш 
само со притиснување на еден тастер од тастатурата ќе можеше да се повика одредена 
дијакритичка буква од македонската латиница.  

На пример, со Alt + Shift менуваме и избираме меѓу македонски и англиски, односно, 
меѓу кирилица и латиница. 

 

 
 

Кога ќе го избереме англискиот како јазик за внесување, со Ctrl + Shift распоредот на 
тастатурата може да се смени од англиска латиница во српска латиница, така што на 
тастатурата со „само еден клик“ ги добиваме потребните дијакритички букви š, ž, č, ć, đ. Ова 
во голема мера ја олеснува работата на српските преведувачи кога, на пример, преведуваат 
на англиски и во еден момент треба да го напишат, на пример, името на градот Niš. 
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Постои и готова бугарска варијанта за латиницата. 

 

 
 

За жал, готова „латинична варијанта“ за македонската азбука сè уште нема. 
Нејзиното воведување од страна на Мајкрософт треба да стане стратешка определба на 
јазичните авторитети во РСМ. 

А како треба да изгледа латинична тастатура со која ќе се предава македонското 
писмо на латиница? 

 Искуствата ни кажуваат дека на пазарот во нашата земја повеќето компјутери имаат 
тастатурен распоред од типoт QWERTY (а не: QWERTZ). Во македонска јазична поддршка, 
кирилските букви најчесто го добиваат распоредот прикажан подолу.  
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Некои тастатури имаат дополнителен тастер меѓу долниот лев Shift и буквата Z, па во 
македонска јазична поддршка овој дополнителен тастер се користи за буквата È. 

  

 
 

Она што треба да се издејствува од Мајкрософт е да се изработи тастатурна 
варијанта за пренесување на македонското писмо со латиница, каде што специфичните 
дијакритички или диграфни букви ќе се јавуваат на истото место каде што се јавуваат и 
при пишување со кирилска поддршка.  

Предноста на ова решение е што и диграфните латинични букви (Lj, Nj, Dz, Dž) можат 
да добијат една позиција на тастатурата (бидејќи и онака веќе се достапни како готови 
решенија преку Insert > Symbol), наместо да се пишуваат со притискање на два посебни 
тастери (L+J, N+J, D+Z, D+Ž). 

  

 
   

Може да се предвиди можност во комбинација со Alt, на пример, тастерите за Q и W 
да ги дадат другите две графеми, предвидени со Правописот, имено Ĺ и Ń.  

Дури не се добие вакво решение, ни останува дијакритичките букви од македонската 
латиница да ги пребаруваме преку: Insert > Symbol > More Symbols > избери > Insert.  
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Но, заради заштеда на време и заради поголема ефикасност во работата, на 
преведувачите им препорачуваме да дефинираат тастери за брз пристап (Shortcut Keys), со 
што ќе можат да ја добијат потребната латинична буква со едно притиснување на 
комбинација од два или три тастери.  

Тоа ќе го постигнеме ако претходната постапка:  

Insert > Symbol > More Symbols > избери  

ја продолжиме со:  

Shortcut Key > Press new shortcut key > Assign. 

  

 
 

Посакуваната комбинација се впишува така што курсорот ќе се постави во полето 
Press new shortcut key и едноставно ќе се притисне потребната комбинација: значи, во 
погорниот пример, истовремено се притискаат Ctrl, Shift и G. Понатаму, при секое пишување 
на латиница, кога ќе ја притиснеме комбинацијата Ctrl + Shift + G, ќе ја добиваме буквата Ǵ. 

При тоа, советуваме преведувачите да осмислат комбинации со Ctrl или со Alt, кои 
лесно асоцираат на потребните букви. Како и за другите букви од тастатурата, е пожелно 
комбинацијата со Shift да се користи за добивање на големата буква. Па така, може да се 
зададе Ctrl + G да ја дава малата буква ǵ, а пак Ctrl + Shift + G да ја дава големата буква Ǵ. 

 

Ž, ž Ctrl + (Shift) + Z  Dž, dž Ctrl + (Shift) + X 

Š, š Ctrl + (Shift) + S  Dz, dz Ctrl + (Shift) + Y 

Č, č Ctrl + (Shift) + C  Nj, nj Ctrl + (Shift) + N 

Ǵ, ǵ Ctrl + (Shift) + G  Lj, lj Ctrl + (Shift) + L 

Ḱ, ḱ Ctrl + (Shift) + K  Ì, ì Ctrl + (Shift) + I 

   È, è Ctrl + (Shift) + E 

 

 

На крајот би сакале да го проблематизираме и прашањето на употреба на 
македонските кирилски фонтови. 

Не, не тревожете се! Овде не мислиме да ги вратиме во употреба „старите“ кирилски 
фонтови што се користеа масовно кон крајот на 90-тите години од минатиот век и на 
почетокот на новиот милениум.45 Најпопуларен меѓу нив беше фонтот MAC C Swiss (МАЦ Ц 
Сњисс). 

                                                            
45 А според нашите искуства, некои државни установи, за жал, сè уште ги користат овие стари кирилски фонтови. 



 

30 / 43 

Она што беше карактеристично за овие фонтови е што се користеа со латинична 
поддршка, односно, за да можеше да се појават овие кирилски букви, јазикот за внесување 
на тастатурата мораше да ни биде поставен на англиски (или на некој друг јазик што користи 
латиница). Но, штом, од кои било причини, текстот ќе требаше да се претвори во некој 
латиничен фонт, на местото на специфичните букви, кои немаат парник во латиницата, се 
добиваа „чудни“ знаци (т.е. оние знаци што одговараат на соодветните тастери на латиница). 

 

 
За среќа, по некое време стапија на сцена различните јазични поддршки во рамките 

на постојните латинични фонтови, па така, стана возможно да се пишува македонска 
кирилица и во: Arial, Times New Roman, Calibri итн. 

Но, она што остана фалично кај овие популарни латинични фонтови е што беше 
утврден ист курзивен облик на кирилските букви за сите јазични поддршки што користат 
кирилица и тоа според руската/бугарската традиција. Па така, корисниците на 
македонскиот јазик и на македонската јазична поддршка се принудени во „италик“ да 
користат и неколку букви несвојствени за македонското писмо (видете го примерот подолу).  

 За да се надмине овој проблем, Министерството за информатичко општество и 
администрација излезе со свое решение за неколку современи македонски кирилски 
фонтови46, кои подеднакво совршено функционираат и во латинична и во кирилска 
поддршка. Еден од тие фонтови е и SkolaSerif (во кој е напишан и овој Извештај). Преку 
споредбата подолу ќе ја согледаме клучната разлика меѓу курзивот во руската/бугарската и 
во македонската традиција (буквите п, д и т; во некои други фонтови може да се види 
разлика и кај други букви). 

 

 
Иако беа промовирани овие фонтови пред речиси една деценија,47 се чини дека 

никогаш не заживеаја во масовна употреба, а останаа да ги користат само оние установи и 
поединци, кои доследно внимаваат на јазикот и на правописот.  

                                                            
46 http://www.mio.gov.mk/?q=mk/macedonian-cyrillic-fonts (пристапено на 27.01.2019). 
47 Според нашите пребарувања на интернет, најраните записи за промовирањето на овие фонтови датираат од 
01.10.2009 година. Видете, на пример, на: https://365.com.mk/2271/novi-originalni-makedonski-kirilichni-fontovi 
(пристапено на: 27.01.2019). 

МАЦ Ц Сњисс @ivka, ma` \uner, |on Xafer, xeb 

Претворено во Arial @ivka, ma` \uner, |on Xafer, xeb 

МАЦ Ц Сњисс [tip, vi{na ]amil, ple}i ^aslav, vrap~e 

Претворено во Arial [tip, vi{na ]amil, ple}i ^aslav, vrap~e 

МАЦ Ц Сњисс Qubica, beqa  Wujork, duwa Yvonko, yver 

Претворено во Arial Qubica, beqa  Wujork, duwa Yvonko, yver 

 

 Редовно писмо Курзив (италик) 

Times New Roman 

(руска/бугарска норма) 
п ре в ед ув а ч о т  преведувачот  

SkolaSerif 

(македонска норма) 
преведувачот  преведувачот  

 

Calibri а б в г д ѓ е ж з ѕ и ј к л љ м н њ о п р с т ќ у ф х ц ч џ ш 

SkolaSerif а б в г д ѓ е ж з ѕ и ј к л љ м н њ о п р с т ќ у ф х ц ч џ ш 

 



 

31 / 43 

ДОДАТОК  5  –  СРОДНИ  Ј А ЗИЧНИ  ПРОБЛЕМИ  
Следува список на повеќе проблематични јазични прашања за кои е пожелно да се 

произнесат меродавните јазични авторитети, со конкретни препораки. Засега, како што 
покажува практиката, поради недостиг на единствено упатство, секој преведувач ги решава 
овие прашања по сопствено убедување.  

 

1) Набројување 

 Дали A, B, C, D го „преведуваме“ како A, Б, В, Г или како А, Б, Ц, Д? 

 Како да постапиме кога ќе „снема“ букви за набројување? На пример, при превод 
на англиски јазик, за набројување од А до Ф ќе ги искористиме латиничните букви 
од А до Z, но, што правиме доколку набројувањето продолжува со Х, Ц, Ч, Џ и Ш? 
Дали во такви случаи набројувањето продолжува со AA, AB, AC, AD и АЕ или А1, А2, 
А3, А4 и А5? 

 Да се поведе иницијатива до Мајкрософт да воведе автоматско набројување на 
кирилица! 

2) Адреси 

 Во адресата ул. Џон Кенеди бр. 22, на која категорија на сопствената именка ќе ѝ 
дадеме предност кога треба да се запише на латиница адресата? 

 Дали само делот Џон Кенеди ќе го третираме како лично име (на човек), па ќе го 
транскрибираме „назад кон оригиналот“? 

 Или целиот назив на улицата ќе го третираме како лично име (на улица), па ќе го 
транслитерираме во согласност со македонскиот правопис? 

o No. 22, John Kennedy St. – целосен превод; 

o ul. John Kennedy br. 22 – транскрипција „назад кон оригиналот“ само на 
личното име на човекот, додека пак скратениците за улица и број си 
остануваат на македонски, транслитерирани; 

o ul. Džon Kenedi br. 22 – транслитерација на целата адреса во согласност со 
македонскиот правопис. 

3) Фирми 

 Исто како и со адресите, како да се преведе, на пример, Вирџин Трејд ДОО? 

o Virgin Trade Ltd. – целосен превод; 

o Virgin Trade DOO – зборовите од англиско потекло ги враќаме „назад кон 
оригиналот“, но скратеницата за видот на фирмата ја задржуваме на 
македонски и ја транслитерираме; 

o Virdžin Trejd DOO – целиот назив на фирмата го доживуваме како лично име 
и го транслитерираме во согласност со македонскиот правопис. 

4) Упатување на меѓународни судски пресуди (на пример, од Европскиот суд за човекови 
права) 

 Ова прашање е особено важно да се нормира за да може полесно да се 
пребаруваат именуваните судски предмети во меѓународната литература. 

 Ова прашање е најтесно поврзано со правилата за библиографско цитирање од 
Правопсиот,48 но тоа не е посебно уредено. 

 На пример, кој елемент од насловот на пресудата се преведува, а кој не се 
преведува?  

o Yuriy Yakovlev v. Russia, no. 5453/08, § 73, 29 April 2010 – целиот наслов го 
оставаме во оригинал; 

o Yuriy Yakovlev v. Russia, бр. 5453/08, § 73, 29 април 2010 – на македонски ги 
преведуваме само бројот и датумот на предметот; 

o Yuriy Yakovlev против Русија, бр. 5453/08, § 73, 29 април 2010 – на 
македонски се преведува и името на државата; 

                                                            
48 Глава XII „Додатоци“, „Библиографско цитирање“, точка 418–421. Правопис на македонскиот јазик. Второ издание. 
Ред. д-р Живко Цветковски и др. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Култура АД, 2017: 169–170. 
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o Јуриј Јаковлев против Русија, бр. 5453/08, § 73, 29 април 2010 – преведуваме 
сè, т.е. го транскрибираме и името на лицето. 

5) Скратеници 

 Правописот содржи глава посветена на скратениците,49 но, се чини дека некои 
аспекти од скратувањето не се прифатени доволно меѓу преведувачите: 

o Употреба на мали букви за предлози: СнЕ, МзР (соодветно: Советот на 
Европа, Меморандум за разбирање); 

o Употреба на мали букви за множина: НВОи, СиОВЖС (соодветно: невладини 
организации, студии за оцена на влијанието врз животната средина); 

o Употреба на скратеници во скратени изрази: ООН протоколите, ЕУ 
легислативата (соодветно: протоколите на Организацијата на 
обединетите нации, легислативата на Европската Унија; инаку, би 
требало да се користи цртичка: ЕУ-легислативата);50 

o Степен на лексикализација: ако ГРЕВИО е „Група (ж. род) за...“, дали ќе се 
каже и ГРЕВИО и нејзините членови или Гревио и неговите членови (дали 
преведувачот има слобода самиот да одлучува околу лексикализацијата). 

6) Јазични „франкенштајни“ 

 Пишуваме на македонски (со кирилско писмо), ама читаме на англиски:  

o Пишуваме оне.Вип, ама читаме уан.Вип; 

o Пишуваме Т-мобиле, ама читаме Ти-мобајл. 

7) Политичка коректност (се наметнува од сè помладите генерации новинари и граѓански 
активисти): 

 Претколонијален изговор: 

o Мумбаи (наместо Бомбај), 

o Беижинг (наместо Пекинг), 

o Ал Кахира (наместо Каиро); 

 „Исправање“ на традиционално „погрешно преземени“ изговори: 

o Илинои (наместо Илиноис), 

o Арканзо (наместо Арканзас), 

o Шикаго (наместо Чикаго), 

o Њу Орлинс (наместо Њу Орлеанс), 

o С(иј)у (наместо Сиукси); 

o Јетеборг (наместо Гетеборг); 

o Кубенхаун (наместо Копенхаген). 

 Родово чувствителен јазик: 

o Женски род за звање, занимање, функција и сл.: психологинка 
(психологиња); секретарка на градоначалникот (по некое непишано 
правило, мора да е женско лице) наспроти секретар на општината (дури и 
да е жена, функцијата се кажува во машки род); 

o Родова хиперкоректност: жените Ромки за Roma women (доволно е само 
Ромки); 

o Систематско пишување на заменките во обата рода: тој/таа, негов/нејзина, 
особено ако станува збор за англиски оригинал каде што се користат 
хибридните форми he/she, s/he и сл., иако во македонскиот јазик ваквиот 
приод има дополнителни реперкусии: s/he has seen = тој/таа видел/а; 

o Особено ако авторот е од некоја женска или ЛГБТ+ граѓанска организација, 
па инсистира „да се осмисли начин“ за родова дистинкција. 

  

                                                            
49 Глава VII „Скратеници (акроними) и скратувања (абревијации)“. Правопис на македонскиот јазик. Второ издание. 
Ред. д-р Живко Цветковски и др. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Култура АД, 2017: 169–170. 
50 Глава VI „Правописни знаци“, „Цртичка“, точка 319. Правопис на македонскиот јазик. Второ издание. Ред. д-р 
Живко Цветковски и др. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Култура АД, 2017: 139–140. 
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ПРИЛОГ  1  –  ИЗБОР  НА  ФОТОГРАФИИ  ОД  ТРИТЕ  ОДРЖАНИ  РАБОТИЛНИЦИ  
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ПРИЛОГ  2  –  СПИСОК  НА  УЧЕСНИЦИ  ОД  РАБОТИЛНИЦАТА  ОДРЖАНА  ВО  

СКОПЈЕ  НА  13.12.2018 Г .  
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ПРИЛОГ  3  –  СПИСОК  НА  УЧЕСНИЦИ  ОД  РАБОТИЛНИЦАТА  ОДРЖАНА  ВО  

ШТИП  НА  22.02.2019 Г .  
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ПРИЛОГ  4  –  СПИСОК  НА  УЧЕСНИЦИ  ОД  РАБОТИЛНИЦАТА  ОДРЖАНА  ВО  

БИТОЛА  НА  01.03.2019 Г .  
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ПРИЛОГ  5  –  ПРИМЕРОК  НА  ОБРАЗЕЦ  ЗА  СЛОБОДЕН  ПРИСТАП  ДО  

ИНФОРМАЦИИ  ОД  ЈАВЕН  КАРАКТЕР  

 
Поради ограничениот простор, во образецот го пишувавме само основното барање, 

додека пак подетален опис на информациите што ги бараме, со примери за појаснување, ги 
дополнувавме во самата е-порака што им ја упатувавме на државните органи.  
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ПРИЛОГ  6  –  ПРИМЕРИ  НА  ОДГОВОРИ  ДОБИЕНИ  ОД  ДРЖАВНИТЕ  ОРГАНИ  
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ПРИЛОГ  7  –  ТАБЕЛА  ЗА  ТРАНСЛИТЕРАЦИЈА  НА  БУКВИТЕ  ДАДЕНА  ВО  

ОДГОВОРОТ  ОД  МВР   
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ПРИЛОГ  8  –  ПРЕДЛОГОТ  НА  ИМЈ  УПАТЕН  ДО  УВМК   
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ПРИЛОГ 9 – СТАВОТ НА УВМК ДЕКА НЕ ПРИМЕНУВААТ ИСТООБРАЗНО РЕШЕНИЕ 
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ПРИЛОГ  10  –  СТАВОТ  НА  ИМЈ  ЗА  СТРАНСКИТЕ  ИМИЊА   

 

 
 

 

 


