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КРАТЕНКИ

ЗСЗД Закон за спречување и заштита од дискриминација 

CEDAW  Конвенција за елиминација на сите форми на 
дискриминација на жените 
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РЕЗИМЕ
Извештајов ја истражува родово-базираната дискриминација и работничките права 
во Северна Македонија (СМ), како дел од регионалната иницијатива за осврт врз 
родово-базирана дискриминација во шест земји од Западен Балкан, поддржана од 
Европската Унија (ЕУ) и кофинансирана од Шведската агенција за меѓународен 
развој и соработка (Swedish International Development Cooperation Agency, Sida). 
Истражувањето се стреми да обезбеди информации за недостатоците во релевантната 
законска рамка; присутноста и природата на родово-базираната дискриминација 
во врска со работните односи; обемот во кој луѓето поднесувале претставки; и 
како институциите постапувале по вакви случаи. Истражувањето се стреми да 
даде информации за поткрепа на делувањето на Реактор- Истражување во акција, 
Мрежата на жените на Косово (МЖК) и нејзините партнерски организации, меѓу 
другите. Спроведено во 2018 година, а повторено во 2021, истражувањето опфати 
мешани методи, вклучително и анализа на документација, онлајн истражување и 
интервјуа. 

Во однос на законската рамка, новиот Закон за спречување и заштита од 
дискриминација (понатаму во текстот: ЗСЗД) целосно го усогласи националното 
право со стандардите на ЕУ за законодавството за еднаквост, па отиде и подалеку 
од тоа. ЗСЗД ја прошири листата на експлицитно заштитени основи, вклучувајќи 
го родовиот идентитет, како и листата на забранети форми на дискриминација. 
Дефинициите на формите на дискриминација во Законот за работни односи се 
разликуваат од оние во ЗСЗД и треба да се усогласат во оваа смисла. Законот за 
работни односи треба да се сообрази со Директивата на ЕУ за баланс меѓу работата 
и приватниот живот, и треба да се воведе концептот на родителско отсуство и право 
на татковско отсуство. Понатаму, забраната за прекин на работниот однос во тек на 
одобреното отсуство поради бременост, раѓање и родителство треба да се изменат 
и дополнат, за да ги заштитат работниците од одпуштање преку непродолжување 
на нивните договори на определено време.

Податоците од обете истражувања, во 2018, односно 2021 година укажуваат дека 
родово-базираната дискриминација и повредите на правата од работен однос се 
сè уште присутни, но често не се пријавуваат или недоволно се пријавуваат до 
надлежните институции и механизми.

Методата на земање одбирок во истражувањето нè ограничува од генерализирање 
на родово-базираните разлики, но анализата на анонимните искуства споделени 
во онлајн истражувањето покажува дека сексизмот и родовите стереотипи како да 
ја потхрануваат родово-базираната дискриминација со која се соочуваат жените при 
вработувањето, унапредувањето, и општо земено на работното место. Повеќето жени 
пријавиле дека при интервјуата за вработување искусиле прашања што би можеле 
да имплицираат дискриминација, повеќето поврзани со брачниот и родителскиот 
статус или со идните планови за засновање семејство. Бременоста и натаму е ризичен 
момент во кариерата, а жените често се принудени да избираат меѓу платеното 
вработување или грижата за децата. Ова е дополнително потврдено со случаите на 
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жени – работници кои побарале бесплатна правна помош од ГОи, споделувајќи ги 
своите искуства со дискриминација во однос на кршењето на нивните работнички 
права поврзани со бременост (односно прекин на договорот за работа додека се 
на боледување за ризична бременост) или родителство (на пример, платени под 
минималната плата бидејќи ја користеле владината мерка да бидат ослободени од 
работа како родител на дете на возраст под десет години). 

Дополнително на дискриминацијата поврзана со стереотипите за мајчинството 
и одговорностите за грижа за други, вработените жени се често изложени на 
сексуално вознемирување на работното место. Сторителите се често мажи на 
повисоки позиции, што имплицира дека нерамнотежата на моќ е инхерентна на 
сексуалното вознемирување на работното место. 

Иако не е толку вообичаено, и мажите може да се сретнат со дискриминација 
како последица на родовите предрасуди за прифатливите работни места за мажи 
и за претпоставената физичка сила на мажите. Кога мажите сметале дека биле 
изложени на дискриминација бидејќи жените биле унапредени, или им бил даден 
„привилегиран“ третман, сугерирана била сексуална објектификација или сексуално 
вознемирување на колешката.

Кризата предизвикана од пандемијата со COVID-19 значително се одрази на 
работниците кои се соочија со губење работни места, намалени плати и затворање 
на објектите каде работеле. Постојат значителни докази за кршење на правата на 
работниците. Затворањето на училиштата и градинките, придружено со „новата“ 
стварност на работа од дома, доведе до предизвик да се балансира личниот и 
професионалниот живот; работниците, а особено жените, се соочија со стресот да 
ги жонглираат одговорностите за грижа, од една страна, со работните распореди 
од друга страна, а исто така се соочија и со тешкотии поврзани со работењето од 
дома.

Во однос на секторот каде е базиран работниот однос, родово-базираната 
дискриминација е поприсутна во приватниот сектор. Не постојат доволно 
информации во однос на родово-базираната дискриминација поврзана со работата, 
кај лицата со попречености, малцинските етнички групи и лицата со различни 
родови идентитети и сексуални ориентации. Квалитативната анализа на искуствата 
на испитаниците со родово-базираната дискриминација сугерира недоволно знаење 
во однос на она што претставува родово-базирана дискриминација и ова може да 
се одрази на стапката на пријавените искуства.

Спроведените интервјуа сугерираат дека не сите претставници од релевантните 
институции демонстрираат доволно познавање и разбирање на родово-базираната 
дискриминација поврзана со работничките права. Претставниците на Народниот 
правобранител и КСЗД имаа доста познавања за законодавството, но досега имале 
многу малку предмети. Судиите имаа ограничени познавања на релевантната 
законска рамка, а се чинеше дека трудовите инспектори имаат тешкотии да 
направат разлика меѓу родово-базираната дискриминација и кршењата на правата 
на работниците во општа смисла. И во 2018 и во 2021 година, претставниците на 
ГОи не само што имаа големи познавања за релевантната законска рамка, туку 
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имаа и најмногу практично искуство во работата на случаи на родово-базирана 
дискриминација. Општо земено, и во 2018 и во 2021 година, разни испитаници 
посочија дека недостига соодветна примена на законската рамка за родово-
базираната дискриминација при работа.
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ВОВЕД

РОДОВИ ЈАЗОВИ И РОДОВО-БАЗИРАНА 
ДИСКРИМИНАЦИЈА ВО СФЕРАТА НА ТРУДОТ

Жените во СМ се соочуваат со длабоко вкоренета дискриминација, за што сведочат 
големите и постојани родови јазови во сферата на вработување и учество во 
работната сила. Речиси половината (46%) од жените на работоспособна возраст се 
надвор од работната сила, во споредба со 23.3% од мажите1. Родовиот јаз во однос 
на учеството во СМ опстоја во последната деценија и остана речиси двојно повисок 
од просекот на ЕУ -27. На пример, во 2020 родовиот јаз кај учеството во работната 
сила беше 22.7 процентни поени (п.п.) во споредба со ЕУ-27 10.7 п.п. Понатаму, 
јазот во СМ беше значително поголем отколку кај некои од другите земји на ЗБ, 
како на пример Црна Гора со 13.6 п.п. и Србија со 13.8 п.п.
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Слика 1. Стапка на активност кај жените и мажите (од 15 до 64 години) во Северна Македонија и ЕУ-
27, од 2011 до 2020. Извор: European Labour Force Survey, Eurostat.

Над половината (59%) од жените останаа надвор од работната сила поради 
одговорностите поврзани со грижата за децата, возрасните за кои е потребна 
грижа или други семејни одговорности, во споредба со само 2% од мажите2. 

1  Eurostat (последно ажурирање: 10/09/2021 23:00). Стапки на активност според пол, возраст и државјанство 
(%), одбрана година 2020, кохорта на возраст 15 до 64 години. Достапно на: https://ec.europa.eu/eurostat/
databrowser/view/LFSA_ARGAN__custom_1300916/default/table?lang=en.
2 Eurostat (последно ажурирање: 10/09/2021 23:00). Население неактивно проади одговорностите за грижа за 
други, според полот. Достапно на: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_40/default/table?lang=en.
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Нееднаквата вклученост на мажите и жените во одговорностите за грижа како 
причини за нееднаквост на пазарот на трудот е евидентна и во ЕУ, но поделбата 
е многу помалку впечатлива (21.9% од жените во споредба со 2.9% од мажите)3. 

Покрај тоа, според официјалните статистички податоци, жените во СМ извршуваат 
72%4 од неплатената домашна работа и работа за грижа за други, што дополнително 
ја потврдуваше нееднаквата распределба на неплатениот труд што го попречува 
еднаквиот пристап кон платени работни места за жените.

Од жените на работоспособна возраст, 45.3% беа вработени, во споредба со 63.7% 
од мажите во 2020 година. Иако стапките на вработеност и кај мажите и кај жените 
растеа со тек на годините, родовиот јаз опстоја и остана речиси двојно повисок од 
европскиот просек во 2020 година (СМ=18.4 п.п. во споредба со ЕУ-27= 10.3 п.п.)5.
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Слика 2 Стапки на вработеност кај жените и мажите (од 15 до 64 години) во Северна Македонија и 
ЕУ-27, од 2011 до 2020 година. Извор: European Labour Force Survey, Eurostat.

3 Ibid
4 Charmes, J. (2019). Неплатена работа за грижа за други и пазарот на трудот. АНализа на податоците за 
користење на времето врз основа на најновата глобална компилација на истражувања World Compilation of Time-
use Surveys. International Labour Office – Geneva: МОТ, 2019. Достапно на: https://bit.ly/3824AoA. Пресметките на 
авторот се зансовани на податоците од Државниот завод за статистика (2015). Истражување за користењето на 
времето, 2014/2015.
5 Eurostat (Последно ажурирање: 10-09-2021). Стапка на вработеност според полот, возраста и стекнататото 
ниво на образование (%), одбрана година 2020, кохорта на возраст 15 до 64 години. Достапно на: https://appsso.
eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do.
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Кај руралните мажи и жени, разликата во стапките на вработеност е уште поголема 
(24 п.п.) 6 што имплицира повеќеслојни бариери за некои жени и потенцијално 
интерсекциска дискриминација7. Понатаму, за жените од руралните области е 
поверојатно да се вклучени во неформална работа8. Во меѓувреме, родовиот 
јаз остана само 5.3 п.п. меѓу жените и мажите во терцијарното образование9, 
потврдувајќи ја инхерентната родово-базирана дискриминација и фактот дека 
жените мораат да „работат понапорно“ за да можат да имаат пристап до платено 
вработување. Пресликувајќи ја нееднаквата поделба на неплатениот труд, родовиот 
јаз во вработеноста остана уште поголем кај родителите, од 14.4 п.п. кај оние без 
деца, до 32.4 п.п. кај оние со деца помлади од шест години (податоци од 2020)10. 
Како што е посведочено, меѓу оние кои се родители доминираат традиционалните 
родови улоги каде мажите се примарни хранители на семејството. Ова дополнително 
потврдува дека неплатената работа за грижа за други се чини дека директно 
придонесува кон нееднаквоста кај женското учество во работната сила. Бидејќи 
мажите не се еднакво вклучени во домашната работа и одговорностите за грижа за 
децата и семејството, жените се или целосно исклучени од пазарот на трудот или 
носат двоен товар на платена и неплатена работа.

За постојната традиционална поделба на родови улоги придонесува и тоа што Закон 
за работни односи (ЗРО) ја препознава одговорноста на раната детска грижа како 
исклучива одговорност на мајките, т.е, работничките (погледнете во поглавјето 
за законската рамка). На ова се надоврзува и податокот кој може да упатува на 
недостаток на згрижувачка инфраструктура која може да го олесни трудот на 
грижа. Имено 87% од децата на возраст помала од 3 години НЕ се во формални 
установи за детска грижа (во споредба со 64.7% во ЕУ-27). 

6 Eurostat (последно ажурирање: 10-09-2021 23:00). Стапки на вработеност според полот, возраста и степенот на 
урбанизација (%). Достапно на: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFST_R_ERGAU__custom_1301016/
default/table?lang=en.
7 Интерсекциска дискриминација – се случува кога две или повеќе основи делуваат истовремено и имаат 
неразделива интеракција, произведувајќи посебни и специфични форми на дискриминација. Млада Ромка,
8 МОТ (2020). КОВИД-19 и светот на работата: СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА,  влијанија и мерки. Достапно на: https://
www.МОТ.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_746124/lang--en/index.htm. 
9 Eurostat (последно ажурирање: 10-09-2021 23:00). Стапки на вработеност според полот, возраста и нивото 
на образованиеl (%). Достапно на: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsa_ergaed/default/table?lang=en
10 Eurostat (Последно ажурирање: 02-06-2021). Стапка на вработеност на возрасните според полот, возрасната 
група, стекнато ниво на образование, бројот на деца и возраста на најмалото дете (%). Достапно на: http://appsso.
eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.
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Неактивно население поради одговорности за грижа
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Слика 3. Неактивни жени и мажи (од 20 до 64 години) поради одговорности за грижа (процент на 
населението надвор од работната сила). Извор: Европско истражување за работната сила, Eurostat.

Покрај јазовите во сферата на вработеноста, жените на пазарот на трудот обично 
се поизложени на прекршувања на нивните работнички права, зашто тие се повеќе 
застапени во трудово-интензивните и прекарните индустрии11. На пример, жените 
сочинуваа 80% од вработените во текстилната, кожарската и индустријата на 
облека, каде кршењата на правата останаа вообичаена пракса, а платите се под 
медијалниот еквивалентен приход12. Покрај ова, жените се натпросечно застапени 
меѓу неплатените семејни работници (на пр., во земјоделието или другите семејни 
бизниси). Иако придонесуваат со нивниот труд, овие работнички, како мајки или 
сопруги – домаќинки, останаа економски зависни од домаќинството, што ги прави 
поранливи на економско насилство и старост без придобивки од пензијата.

Во смисла на вертикална сегрегација, мажите сочинуваат најголем дел од од 
работодавачите (78.8% мажи и 21.2 % жени)13. Покрај ова, 100% од главните 
извршни директори (CEOs) од најголемите компании што котираат на берзата се 
мажи14. Овие нееднаквости не може да се објаснат со разликите во образовните 
постигања, зашто, како што е претходно споменато, повисок процент од вработените 

11  МОТ во соработка со EBRD (28-04-2020). COVID-19 и светот на работата: Рапидна оценка на ефектите врз 
вработувањето и одговорите преку политики. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. Достапно на: https://www.МОТ.org/budapest/
what-we-do/publications/WCMS_746124/lang--en/index.htm.
12  Ibid.
13 Државен завод за статистика, база на податоци МакСтат. Вработени според економскиот статус и родот, 
2020. Година. Достапно на: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/en/MakStat/MakStat__PazarNaTrud__
AktivnosNaNaselenie/030_PazTrud_Mk_EkoStat_ang.px/table/tableViewLayout2/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-
cb4e5f7ec5ef
14  EIGE, База на податоци за родови статистики (Последно ажурирање на 15-12-2021). Најголеми котирани 
компании: главни директори, извршни и неизвршни.
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жени има терцијарно образование. Надвор од ефектите на овој стаклен плафон 
што ја поткопува вредноста на женскиот труд, родовите асиметрии на моќта на 
работното место дополнително придонесуваат за сексуално вознемирување.15 

Како резиме, официјалните статистички податоци сугерираат длабоко вкоренети и 
постојани родови разлики, што имплицира дискриминација во однос на пристапот 
кон платено вработување и достоинствена работа, како и нееднаквата поделба на 
неплатената работа. 

КРИЗАТА СО COVID-19 И ПРАВАТА ОД РАБОТЕН ОДНОС

Првиот случај на COVID-19 во Северна Македонија беше регистриран на 26 
февруари 202016, отворајќи можност за конкретни мерки од државните институции 
за безбедност на граѓаните и за спречување на ширењето на вирусот. Пандемијата 
пристигна во Северна Македонија среде веќе постојна политичка криза. 
Распишаните предвремени избори и распуштањето на Собранието се случија само 
неколку дена пред да биде пријавен првиот случај на COVID-19.17 Отсуството 
на парламент ја попречи можноста за брзи законодавни реакции од владата и 
законодавецот, за прилагодување кон новата ситуација и ограничување на 
последиците од пандемијата врз пазарот на трудот. Оваа институционална криза 
траеше сè до моментот кога Претседателот на Северна Македонија се повика на 
Член 127 од Уставот18, прогласувајќи вонредна состојба на целата територија на 
земјата, и давајќи законодавни овластувања на Владата, бидејќи Собранието не 
можеше да се свика.19 Ова ѝ овозможи на Владата да владее преку уредби со кои 
се менуваа или усвојуваа нови закони во земјата. Ова владеење со уредби траеше 
сè до последното прогласување вонредна состојба од страна на Претседателот 
на 8 јуни 202020, за дополнителни осум дена, по што почнаа да се применуваат 
стандардните рокови и услови за парламентарни избори. Изборите се одржаа 
на 15 јули 2020. По изборите, се формираше Влада, на 31 август 202021, со што 
институционалниот баланс на одлучување за законодавството повторно се доведе 
во Собранието.

Во периодот меѓу 18 март 2020, кога беше прогласена првата вонредна состојба, 
и 22 јуни 2020 година, кога беше укината вонредната состојба, беа донесени 250 

15  Wilson, F., & Thompson, P. (2001). Сексуалното вознемирување како употреба на моќ. Род, работа и 
организација, 8(1), 61-83.
16  Anadolu Agency, „Прв случај на Covid-19 во Северна Македонија”, 26.02.2020 https://bit.ly/2VVLFvo. 
17  Радио Слободна Европа, „Собранието се распушти, отворен патот за (парламентарни) избори”, објавено на 
16.02.2020, на: https://bit.ly/3g0mIWG. 
18  „Претседателот прогласи вонредна состојба во земјата“, Akademik.mk, објавено на  18.02.2020 https://
akademik.mk/pretsedatelot-pendarovski-proglasi-vonredna-sostojba/
19  Устав на Република Северна Македонија, членови 126, 127 и 128, на: https://www.sobranie.mk/content/
Odluki%20USTAV/UstavSRSM.pdf. 
20  “Претседателот Пендаровски прогласи нова вонредна состојба од 8 дена”, Радио МОФ, објавено на 
16.06.2020, на: https://www.radiomof.mk/pretsedatelot-pendarovski-proglasi-nova-vonredna-sostojba-od-8-dena-po-
baranje-na-vladata/. 
21  Прес-изјава на Премиерот на Република Северна Македонија, објавено на 31.08.2020, https://vlada.mk/
node/22321. 
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https://www.radiomof.mk/pretsedatelot-pendarovski-proglasi-nova-vonredna-sostojba-od-8-dena-po-baranje-na-vladata/
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владини уредби со законска сила.22 За да се ублажат социоекономските последици 
на кризата со COVID-19, Владата дотогаш усвои шест сета економски мерки, во износ 
од околу 1.1 милијарди евра, што вклучуваше четири бескаматни кредитни линии.23 
Нема индикации дека Владата употреби родови анализи за да ги обмисли мерките 
за помош, а извештајот за спроведувањето на првите четири сета мерки не дава 
родово-расчленети податоци.24 Повеќето владини мерки донесени од почетокот 
на пандемијата до крајот на јули 2020 година беа родово-неутрални, односно тие 
ги игнорираат постојните нееднаквости меѓу мажите и жените, со тоа одржувајќи 
ја постојната состојба и зацврстувајќи ја родово-базираната дискриминација. 
Според една систематска проценка, од анализираните 46 мерки, само за две мерки 
може да се смета дека се родово-трансформативни; во меѓувреме, 14 мерки ја 
признаваа родовата димензија, но не се осврнуваа на коренитите причини на 
родовите нееднаквости.25 Покрај ова, синдикатите и организациите од граѓанското 
општество ја критикуваа Владата, загрижени што мерките за економска помош 
беа повеќе во поддршка на бизнис-секторот, оставајќи ги работниците во рацете 
на работодавачите кои го приоритизираат профитот над добросостојбата на 
работниците.26 

Една од клучните мерки обмислени од Владата за задржување на работните места 
беше финансиска поддршка за придонесите на плата. Компаниите квалификувани 
за мерката бидејќи претрпеле значителни загуби поради кризата со COVID-19 можеа 
да аплицираат за финансиска поддршка за минималната плата за секој вработен, 
или за субвенции во износ од 50% од задолжителните социјални придонеси по 
вработен.27 Иако намера на мерката беше да ги зачува работните места и да го 
зачува приходот на работниците, Управата за јавни приходи издаде официјално 
соопштение забележувајќи дека со датум 4 октомври 2021, 5 713 компании што 
добиле владина финансиска поддршка за платите на работниците не ги исплатиле 

22  Ж. Хаџи-Зафиров. Г. Коцевски. С. Амет. М. Стојаноска. Н. Петровска. И. Камбери. (2020) Анализа на донесените 
уредби со законска сила за време на вонредната состојба во 2020, Блупринт група за реформи во правосудството. 
Достапно на: https://epi.org.mk/wp-content/uploads/analiza-na-donesenite-uredbi-so-zakonska-sila-za- vreme-na-
vonrednata-sosto%D1%98ba-vo-2020_bluprint.pdf. 
23  Министерство за финансии (7 јули 2021). „Заменик премиерот Битиќи, министерот Бесими и директорот 
Наумов ја промовираа кредитната линија „COVID 4” – 10 милиони евра бескаматни кредити достапни за бизнис-
секторот”. Достапно на: https://finance.gov.mk/2021/07/07/deputy-prime-minister-bytyqi-minister-besimi-и-director-
naumov-promoted-covid-4-credit-line-eur-10-million-interest-free-loans-available-to-the-business-sector/?lang=en. 
24  Влада на Република Северна Македонија (Пристапено на 07.10.2021) Извештај со статус на реализација на 
економски мерки за справување со криза од КОВИД-19. Available: https://bit.ly/3Dfde2M. 
25  Мисија на ОБСЕ во Северна Македонија (2020), „Анализа на влијанието на пандемијата со Covid-19 врз родот”, 
Достапно на: http://www.crpm.org.mk/wp-content/uploads/2021/03/OSCE-Analiza-na-vlijanijata-od-Kovid-Sars-19-MK-
FINAL.pdf. 
26  Сојуз на синдикати на Македонија (ССМ), Конфедерација на синдикални организации на Македонија (КСОМ), 
Независен академски синдикат (НАкС), Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ), Синдикат 
на културата на Република Македонија (СКРМ), Синдикат на македонската дипломатска служба (СМДС), Хелсиншки 
комитет за човекови права, Здружение на граѓани „ГласенТекстилец“, Левичарско движење „Солидарност“ 
ЈАДРО – Асоцијација на независната културна сцена, Здружение на граѓани „Прес ту Егзит“ Скопје, Асоцијација 
Контрапункт (13.04 и 29.04.2020). Барања до Владата за заштита на работниците и сиромашните. Достапно на: 
https://bit.ly/35j7KEt
27  Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од 
здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19 заради исплата на платите за месеците април 
и мај 2020 година. Службен весник на РСМ, бр.93/20, Објавена на 28.04.2020. Достапно на: https://bit.ly/2KIYZKu. 

https://finance.gov.mk/2021/07/07/deputy-prime-minister-bytyqi-minister-besimi-and-director-naumov-promoted-covid-4-credit-line-eur-10-million-interest-free-loans-available-to-the-business-sector/?lang=en
https://finance.gov.mk/2021/07/07/deputy-prime-minister-bytyqi-minister-besimi-and-director-naumov-promoted-covid-4-credit-line-eur-10-million-interest-free-loans-available-to-the-business-sector/?lang=en
https://bit.ly/3Dfde2M
https://bit.ly/2KIYZKu
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платите на 14,829 работници.28 Беше најавено дека ќе се блокираат и опоменат 
компаниите што ги злоупотребувале владините мерки.

Покрај ова, директна финансиска поддршка за работодавачите од приватниот 
сектор за првите две месеци од кризата или некоја форма на финансиска поддршка 
потоа беше дадена на самовработените, занаетчиите, регистрираните земјоделци 
и други лица третирани како вработени за своја сметка. Оваа економска мерка 
ги опфати земјоделците, но само оние регистрирани преку фирми, или како 
самовработени, во согласност со Законот за земјоделска дејност.29 Оттука, тој 
ги исклучи земјоделците регистрирани преку Законот за пензиско и инвалидско 
осигурување30, од кои голем број се неплатени семејни работници. За одбележување 
е дека според официјалните статистички податоци, во 2020 година мажите го 
сочинуваа мнозинството вработени за сопствена сметка (самовработените) (76%), 
додека жените беа повеќе застапени меѓу неплатените семејни работници (64%).31 
Дополнително, спортистите32 и спортските работници, работниците од културата 
и естрадата, како и младинските организации, меѓу другите, беа конкретно 
таргетирани со поддршка за минималната плата.

Една од мерките што беше проценета како родово-трансформативна, меѓу оние 
наменети да дадат финансиска поддршка за компаниите, беа бескаматните заеми 
за микро и мали претпријатија преку Развојната банка на Северна Македонија, во 
износ од 31 милион евра, вклучувајќи 30% неповратни средства за компаниите што 
се водени или основани од жени или вработуваат млади, се извозно ориентирани 
или воведуваат иновации и дигитализација во нивната работа. Нема јавно достапни 
податоци за тоа колку жени аплицирале или ја искористиле оваа мерка.

Иако Владата донесе мерки за финансиска поддршка на компаниите и нивната 
ликвидност, голем број работници ги загубија своите работни места. Меѓу потешко 
погодените сектори без трудово-интензивните ниско платени индустрии, како 
текстилната, кожарската и чевларската индустрија каде, како што беше споменато, 
жените сочинуваат 80% од вработените. Врз основа на официјалните податоци, 
експертите проценуваат дека бруто-домашниот производ (БДП) во овие индустрии 
се намали за 29.4% во вториот квартал на 2020 година, што беше повеќе од 
двојно од националниот просек33. Како резултат на ова, илјадници работници ги 
загубија своите работни места. Бројот на вработени во текстилната индустрија 

28  Слободна Европа, 08.10.2021. УЈП: 5.713 обврзници немаат исплатено плати на 14.829 вработени. Достапно 
на: https://bit.ly/3x1xH9L. 
29  Закон за земјоделска дејност „Службен весник на Северна Македонија” бр. 11/02, 89/08, 116/10, 53/11 и 39/16 
и „Службен весник на Северна Македонија” бр. 110/21.
30  Закон за пензиско и инвалидско осигурување, „Службен весник на Северна Македонија” бр. 98/12, 166/12, 
15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 
217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „ Службен весник на Северна Македонија “бр. 180/19, 
275/19, 31/20 и 267/20
31  База на податоци МакСтат (последно ажурирано -26.05.2021). Вработени според економскиот 
статус, родот, нето платата и годината. Достапно на: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/
MakStatPazarNaTrudAktivnosNaNaselenie/033_Vrab. 
32  Службен весник на Republic of Северна Македонија, „Уредба со законска сила за финансиска поддршка 
на спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација во тек на вонредната состојба”. 
Достапно на: https://koronavirus.gov.mk/wp-content/uploads/2020/04/Merka_2-Uredba_2.pdf. 
33  К. Ампева, Н. Поповски, Д. Стаменков, С. Костовска, уредник И. Вучкова (2020). Влијанието на COVID – 19 врз 
ниско платените и трудово-интензивните гранки. Достапно на: https://bit.ly/2ZpzZTC.

https://bit.ly/3x1xH9L
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStatPazarNaTrudAktivnosNaNaselenie/033_Vrab
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStatPazarNaTrudAktivnosNaNaselenie/033_Vrab
https://koronavirus.gov.mk/wp-content/uploads/2020/04/Merka_2-Uredba_2.pdf
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беше намален за проценети 22% до 28%, а во кожарската индустрија за 55%34. 
Друга анализа ги процени последиците од COVID-19 врз прекарните работници 
(на пр., ниско платените работници, неплатените семејни работници, платените 
работници во домаќинството, работниците со нетипични работни договори и 
неформални работници). Таа го оценува вкупниот број загубени работни места во 
тек на пандемијата на околу 7,5 илјади годишно, а најзасегнати беа нископлатените 
работници, што вклучуваше и голем удел на платени работници во домаќинството 
и неплатени работници.35 

Слика 4 ги претставува податоците за вработеноста во Северна Македонија од 
Европското истражување на работната сила (European Labour Force Survey, EU-
LFS). Податоците сезонски се ажурираат и ги илустрираат трендовите во 2019 
година, пред кризата со COVID-19, и во 2020, во тек на кризата со COVID-19. Во 
2020 година, вработеноста постојано опаѓаше, и кај мажите и кај жените. Сепак, 
во последниот квартал (Q4) на 2020 година, вработеноста на мажите порасна, но 
тоа не се случи со вработеноста на жените. 

Вкупна вработеност (концепт на резидентно население - LFS, сезонски 
прилагодени податоци) 
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Слика 4. Вработеност на жените и мажите (од 15 до 64 години), во илјади лица – квартални податоци, 
сезонски прилагодени податоци, не каленадрски прилагодени податоци. Извор: European Labour 
Force Survey (EU-LFS), Eurostat. 

Работниците кои го загубиле работното место поради COVID-19 добиваа надоместок 
за невработеност според постојниот Закон за вработување и осигурување во 
случај на невработеност. Сепак, со дополнителна уредба некои од роковите за 
аплицирање беа замрзнати во тек на вонредната состојба, дозволувајќи им на 

34  Ibid.
35  Д. Туманоска, Б. Петрески, М. Петрески, (2021). Ефектите на covid-19 на прекарните работници во 
Северна Македонија: Следење на ниско платените работници, неплатените семејни работници, работниците со 
нетипични договори за работа и неформалните работници. Достапно на: https://www.financethink.mk/wp-content/
uploads/2021/06/The-effect-of-Covid-19-on-precarious-workers-in-North-Macedonia-1.pdf. 



Родово-базирана дискриминација и работнички права во Северна Македонија20◆

луѓето да аплицираат во тек на подолг временски период.36 Со дополнителна 
Уредба за примена на Законот за социјално осигурување,37 Владата ги релаксира 
критериумите за гарантирана минимална помош. Ова овозможи „брз“ пристап кон 
социјална заштита за домаќинствата со лице кое било отстрането од евиденцијата 
на невработени поради нередовно пријавување или за луѓето чиј договор бил 
прекинат со договор или со отказ од работодавачот. Иако ова беше донесено како 
одговор на повредите среќавани во праксата, што ги лиши работниците од паричен 
надомест поради спогодбено раскинување на работниот однос, гарантираната 
минимална плата е приход на домаќинството, не на поединецот, и се определува 
врз основа на материјалната состојба на домаќинството.38

Пристапот кон платено отсуство беше дозволен за хронично болните, бремените 
жени и лицата со попреченост. За да се надомести за затворањето на градинките и 
училиштата, ослободување од работните обврски беше дозволено и за родителите 
на деца на возраст до десет години39. Иако мерката беше осмислена како родово-
трансформативна, таа се користеше речиси исклучиво од жените.40 Во меѓувреме, 
работодавачите притискаа врз работничките, особено во приватниот сектор и 
прекарните индустрии, да се вратат на работа иако немало кој друг да се грижи 
за нивните деца, или пак биле „санкционирани“ со плаќање под минималната 
плата, откази или закани со отпуштање41,42. Традиционалните родови улоги останаа 
сеприсутни; кога еден од родителите мораше да „се откаже“ од пристапот кон 
платено вработување, „природно“, тоа беше мајката.

Организациите од граѓанското општество кои даваат бесплатна правна помош 
објавија извештаи што сведочеа за повеќекратни повреди на правата од работен 
однос во тек на пандемијата. Повредите на правата на работниците доживеаја остар 
пораст во тек на кризата со COVID-19, особено во почетокот на пандемијата. Во 
тек на првите четири месеци од пандемијата, Хелсиншкиот комитет евидентираше 
197 случаи на повреди на правата од работен однос, што се одрази на 2,735 
работници43. Дополнително, во тек на првите три месеци од кризата, Здружението 
Гласен текстилец прими 95 претставки за повреди на правата и небезбедни услови 

36  Уредба со законска сила за примена на Законот за вработувањето и осигурување во случај наневработеност 
за време на вонредна состојба. Службен весник на РСМ, бр: 89/20, Објавено на: 3.04.2020. Достапно на: https://
bit.ly/3bRpTff. 
37  Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот 
за социјалната заштита за време на вонредна состојба. Службен весник на РСМ, бр: 108, Објавено на: 3.04.2020. 
https://bit.ly/2KJzatO. 
38  Реактор - Истражување во акција (2020). Платена и неплатена работа, родово-базирана дискриминација и 
работнички права во време на COVID-19. Достапно на: https://bit.ly/3p5Ugqe. 
39  Уредба со законска сила за примена на Законот за работни односи во тек на вонредната состојба. Службен 
весник на РСМ, Бр. 90, Објавен на: 4.04.2020. Достапно на: https://bit.ly/2KJzatO. 
40  Мисија на ОБСЕ во Северна Македонија (2020), “Анализа на влијанието на Covid-19 врз родот“. Достапно 
на: http://www.crpm.org.mk/wp-content/uploads/2021/03/OSCE-Analiza-na-vlijanijata-od-Kovid-Sars-19-MK- FINAL.pdf. 
41  К. Ампева, Н. Поповски, Д. Стаменков, С. Костовска, уредник И. Вучкова (2020). Влијанието на COVID – 19 врз 
ниско платените и трудово-интензивните гранки. Достапно на: https://bit.ly/2ZpzZTC. 
42  Хелсиншки комитет за човекови права во Северна Македонија (2020), „Преглед на владините мерки за 
превенција и заштита од коронавирусот и нивното влијание врз работничките права“. Достапно на: https://mhc.
org.mk/wp-content/uploads/2020/11/overview_mk.pdf. 
43  Ibid.

https://bit.ly/3bRpTff
https://bit.ly/3bRpTff
https://bit.ly/2KJzatO
https://bit.ly/3p5Ugqe
https://bit.ly/2KJzatO
https://bit.ly/2ZpzZTC
https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2020/11/overview_mk.pdf
https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2020/11/overview_mk.pdf
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за работа, што се одрази на повеќе од 4 000 работници, првенствено во текстилните 
фабрики44.

Работодавачите ги отпуштаа работниците така што ги принудуваа да потпишат 
„бланко отказ“ или спогодбено да го прекинат договорот за вработување. Ова 
ги остави работниците без право да бараат паричен надомест од Агенцијата за 
вработување во тек на првите неколку месеци од кризата, бидејќи законски биле 
третирани како доброволно да дале отказ од своите работни места.45. Врз основа 
на нивните потреби, некои работодавачи не ги продолжуваа фиксните договори 
за вработување на некои од работниците, а некои извештаи сведочеа дека жените 
беа првите кои го губеа работното место во брановите отпуштања46. Некои од 
работниците беа отпуштани без отказен рок, а некои беа отпуштани додека беа на 
боледување или недоброволно отсуство поради намаленото производство. Некои 
од работниците беа платени помалку од минималната плата, а некои добиваа закани 
за отказ или неплатени денови. Ранливите работници, како хронично болните, 
лицата со попреченост и бремените работници кои го користеле нивното право на 
платено отсуство, дадено во рамки на времените мерки на Владата за заштита на 
јавното здравје беа под поголем ризик да добијат плата помала од минималната, 
или да имаат закани со отпуштање. 47 

Во меѓувреме, здравјето и животите на работниците беа исто така под ризик. 
Некои од работодавачите не обезбедија почитување на протоколите за заштита 
од COVID-19 на работното место; ниту го намалија капацитетот на организираниот 
превоз до работното место на 50%. Во тек на COVID-19, некои фабрики го 
намалија работното време, но често притискаа на вработените да работат во тек 
на карантинот и полицискиот час48.

МЕТОДОЛОГИЈА

Од 2018 година наваму, Реактор - Истражување во акција соработуваше со 
граѓанските организации за женски права (понатаму во текстот „ЖГОи”) од пет други 
земји од Западен Балкан за да се осврне кон родово-базираната дискриминација 
поврзана со трудот. По првичното (baseline) истражување спроведено во 2018 
година, Реактор го повтори ова истражување во 2021, делумно за да го процени 
напредокот остварен со тек на времето. Овој извештај од истражувањето е 
еден од шесте извештаи од земјите и дополнителниот, сеопфатен регионален 
извештај што ја испитува родово-базираната дискриминација во однос на трудот. 
Ова истражување се стреми и понатаму да информира за напорите за подигање 
на јавната свест што ги вложуваат партнерите од ЖГОи, меѓу другите, како и 

44  К. Ампева, Н. Поповски, Д. Стаменков, С. Костовска, уредник И. Вучкова (2020). Влијанието на COVID – 19 
врз ниско платените и трудово-интензивните гранки. Достапно на: https://bit.ly/2ZpzZTC.
45  Реактор - Истражување во акција (2020). Платена и неплатена работа, родово-базирана дискриминација и 
работнички права во време на COVID-19 . Достапно на: https://bit.ly/3p5Ugqe.
46  МОТ во соработка со ЕБРД: COVID-19 и светот на работата, Прелиминарна анализа, влијанија и мерки, 
Северна Македонија. Достапно на: https://www.МОТ.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_746124/lang--en/
index.htm.
47  К. Ампева, Н. Поповски, Д. Стаменков, С. Костовска, уредник И. Вучкова (2020). Влијанието на COVID – 19 
врз ниско платените и трудово-интензивните гранки. Достапно на: https://bit.ly/2ZpzZTC.
48  Ibid.
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иницијативите за застапување насочени кон намалување на сеприсутноста на 
родово-базираната дискриминација во сферата на трудот. Истражувањето се 
стреми да обезбеди подобрени информации за присутноста и природата на родово-
базираната дискриминација во врска со сферата на работните односи; обемот 
во кој луѓето поднеле претставки за родово-базираната дискриминација; и како 
институциите постапувале по ваквите претставки. Поконкретно, ова истражување 
од 2021 година се стремеше да одговори на следниве истражувачки прашања: 

I.  Во колкава мерка законската рамка и рамката на политиките поврзани со 
родово-базираната дискриминација се целосни во согласност со релевантните 
директиви на ЕУ и соодветните заштитни механизми?

II.  Колкав број случаи на родово-базирана дискриминација при работа се 
пријавени кај различните типови институции во периодот 2008-2020? 

III.  Кои се причините што се пријавени, односно поднесени помалку случаи 
на дискриминација? Во врска со ова, во колкава мерка се луѓето свесни за 
различните форми на дискриминација и како да ги пријавуваат, и како оваа 
свест се менувала со тек на времето?

IV.  Како релевантните институции постапувале по случаите на дискриминација 
до денес, и како ова се менувало со тек на времето, доколку воопшто се 
менувало? 

Со цел да се одговори на гореспоменатите прашања, Реактор- Истражување 
во акција спроведе истражување, од март до јуни 2021, за ова второ издание. 
Истражувањето опфати мешани истражувачки методи. 

Прво, беше спроведена законска анализа за да се испита и процени важечкото 
законодавство против дискриминација во Северна Македонија, вклучувајќи ги и 
евентуалните недостатоци во усогласувањето на националното законодавство 
со Acquis Communautaire, со специфичен фокус на законодавството поврзано со 
родовата еднаквост. Таа ги испитува меѓународните закони, спогодби и конвенции, 
Уставот на Република Северна Македонија, релевантните национални закони 
и подзаконски акти. Правната анализа исто така служеше да ги идентификува 
релевантните институции, нивните улоги и одговорности. Второ, беше разгледана 
релевантната литература со расположливите податоци за дискриминацијата. 

Трето, беа побарани постојните податоци поврзани со случаите на дискриминација, 
расчленети по род, и тие беа прибрани од неколку институции што имаат законски 
надлежности поврзани со одговорот на дискриминација (Државниот трудов 
инспекторат, Канцеларијата на Народниот правобранител на Северна Македонија, 
граѓанските судови и Комисијата за спречување и заштита од дискриминација). 
Покрај ова, претставниците на овие институции беа интервјуирани со користење 
на полуструктуиран водич за интервјуирање, за мерење на нивните знаења, свест 
и искуства со родово-базираната дискриминација во сферата на трудот. 

На крајот, со користење на Lime Survey, анонимно онлајн истражување на три 
јазици (македонски, албански и англиски) стремежот беше да се соберат одговори 
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од разновидни жени и мажи во врска со нивното знаење за законодавството 
против дискриминација, ставовите, личните искуства со дискриминација, дали 
ваквите случаи биле пријавени, како и причините зошто тие не ја пријавиле 
дискриминацијата кога се случила. Истражувањето беше широко промовирано, со 
таргет на недоволно застапените групи, вклучително и преку медиумите, е-пошта 
и платено Фејсбук огласување. За натамошни информации за методологијата, 
видете во Прилог 1.

ЗА ОВОЈ ИЗВЕШТАЈ

Овој извештај најпрвин ја анализира релевантната законска рамка, претставувајќи 
ги наодите на Правната анализа. Потоа, ги испитува свеста, ставовите на луѓето 
и пријавувањето на родово-базираната дискриминација, потпирајќи се на наодите 
од истражувањето. Извештајот понатаму дискутира за присутноста на различните 
типови на родово-базирана дискриминација, вклучувајќи ја онаа што засега 
различни групи луѓе. Потоа, се испитуваат одговорите на различните институции на 
родово-базираната дискриминација. Извештајот завршува со препораки наменети 
за релевантните институции и актери. Во Прилозите е содржана методологијата, 
демографските информации за испитаниците во истражувањето, алатката за 
истражувањето и пример на насоки за интервјуирање. 
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ПРАВНА АНАЛИЗА 
Ова поглавје ја анализира законската рамка што се однесува на дискриминацијата 
врз основа на родот, во сферата на работните односи. Анализата е спроведена 
првенствено како критичка родова анализа на примарни материјали,49 со фокус 
врз законите. Таа опфати споредбена анализа на националното право, наспроти 
правото на ЕУ, поддржано со наоди од секундарни материјали, како што се анализи 
спроведени од меѓународни и национални владини и невладини организации.50

Во рамки на националното право, следниве закони се важни за уредување на 
родовата еднаквост и заштита од дискриминација врз основа на родот, во сферата 
на работните односи:

• Уставно право:
 ○ Уставот на Република Северна Македонија (Уставот) и амандманите 

кон него
• Меѓународно право51

• Законодавство за еднаквост и недискриминација:
 ○ Закон за еднакви можности на жените и мажите
 ○ Закон за спречување и заштита од дискриминација
 ○ Закон за спречување и заштита од насилството против жените и 

домашното насилство
 ○ Закон за Народниот правобранител

• Трудово право:
 ○ Закон за работни односи

• Кривично право:
 ○ Кривичниот законик и релевантните амандмани

Поглавјето најпрвин го испитува релевантното меѓународно право. Потоа, тоа се 
осврнува на релевантното национално право. Тоа почнува со уставните одредби, 
преминува на законодавството за еднаквост и недискриминација, трудовото право 
и завршува со кривичното право. По ова, поглавјето ги презентира релевантните 
процедурални патеки за поведување постапки врз основа на дискриминација, со 
фокусирање на надлежните институции. Завршува со кус преглед на релевантните 
санкции.

49  Сите примарни и секундарни извори се соодветно референцирани во тек на текстот.
50  За одбележување е дека главниот корпус на знаење е изготвен од непрофитните организации во земјата, 
како директно, преку објавување анализи и извештаи, така и индиректно, преку поведување постапки пред 
надлежните институции и преку застапување за законодавни промени.
51  Според  Уставот, сите меѓународни спогодби ратификувани во согласност со Уставот се дел од националното 
право, а во правната хиерархија се над националните закони и подзаконски акти (Извор: Устав на Република 
Северна Македонија. Официјален веб-сајт на Собранието на Република Северна Македонија, www.sobranie.mk/
the-constitution-of-the-republic-of-macedonia.nspx, Член 118. На сите хиперлинкови е пристапено на: 16.02.2021).

http://www.sobranie.mk/the-constitution-of-the-republic-of-macedonia.nspx
http://www.sobranie.mk/the-constitution-of-the-republic-of-macedonia.nspx
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МЕЃУНАРОДНО ПРАВО

Ова поглавје ги набројува инструментите на меѓународното право што се 
релевантни за родово-базираната дискриминација на работното место и кои, 
ратификувани во согласност со Уставот,52 се сметаат за дел од националното право. 
При ратификацијата на овие инструменти не се поднесени резервации релеватни 
за оваа дискусија. 

• Обединетите нации:53 Универзалната декларација за човекови 
права; Меѓународна конвенција за елиминација на сите форми на 
расна дискриминација; Конвенција за елиминирање на сите форми на 
дискриминација против жените (Конвенцијата за елиминација на сите 
форми на дискриминација против жените, CEDAW) и Факултативниот 
протокол во врска со индивидуалните претставки и истражните постапки; 
Конвенцијата со правата на детето; Меѓународниот пакт за граѓански и 
политички права и Факултативниот протокол; Конвенција за правата на 
лицата со попреченост.

• Совет на Европа: Конвенција за спречување и борба против насилство 
против жените и домашното насилство (позната и како Истанбулска 
конвенција); Конвенција за заштита на човековите права и темелните 
слободи и Протоколите кон неа (позната и како ЕКЧП, ECHR); Европската 
социјална повелба - ревидирана.

• Меѓнародната организација на трудот: C111 Конвенција за 
дискриминација (Вработеност и анимање), C171 Конвенција за ноќна работа.

Во јуни 2019, на конференцијата за стогодишнината на МОТ, беа усвоени 
Конвенцијата 190 за елиминација на насилството и вознемирувањето во работниот 
свет и нејзината придружна Препорака 206. За првпат во меѓународното право, 
Конвенцијата 190 го воспоставува правото на сите на свет на работа без насилство 
и вознемирување, истовремено поставувајќи обврска за земјите-членки да го 
почитуваат, унапредуваат и остваруваат ова право. Конвенцијата 190 ја дава 
првата меѓународна дефиниција на насилството и вознемирувањето во светот 
на работата, како спектар неприфатливи однесувања и практики, или закани од 
нив, без оглед дали еднократни или повторени, што се стремат кон, резултираат 
со, или е веројатно да резултираат со физичка, психолошка, сексуална или 
економска повреда, а вклучуваат родово-базирано насилство и вознемирување.54 
Конвенцијата натаму го дефинира родово-базираното насилство и вознемирување 
како насилство и вознемирување насочено кон лица поради нивниот пол или род, 
или кое непропорционално се одразува на лица од определен пол или род, и 

52  Ве молиме земете предвид дека терминот „ратификувано“ тука се користи во послободна смисла, и се 
однесува и на инструментите што биле ратификувани и на оние кон кои е пристапено по пат на сукцесија од 
поранешната Југословенска Федерација.
53  Види, исто така: Декларација од Пекинг и Платформа за акција (1995).
54  C190 – Конвенција против насилство и вознемирување, 2019 (Бр. 190), официјален веб-сајт на Меѓународната 
организација на трудот, https://www.МОТ.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_МОТ_
CODE:C190, член 1, став 1 (a).
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вклучува сексуално вознемирување.55 Конвенцијата 190 сè уште не е ратификувана 
од Северна Македонија.

УСТАВНО ПРАВО

Принципот на еднаквост е темелна вредност на Уставот на Република Северна 
Македонија од 1991 година (понатаму во текстот Уставот). Членот 8, кој ти наведува 
овие вредности, ги опфаќа: 

основните слободи и права на човекот и граѓанинот, признаени со меѓународното 
право и утврдени во Уставот; слободното изразување на националниот 
идентитет, правичната застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници 
во органите на државната управа и другите јавни институции на сите нивоа.56 

Понатаму, Член 9 го регулира правото на еднаквост. Тој пропишува дека: 

Граѓаните на Република Северна Македонија се еднакви во нивните слободи 
и права, без оглед на полот, расата, бојата на кожата, националното и 
социјалното потекло, политичките и верските убедувања и социјалниот статус. 
Сите граѓани се еднакви пред Уставот и законот. (Акцентот е додаден.)57 

Бележито е дека нема одделни специјални одредби што ја уредуваат еднаквоста 
на жените и мажите, а Уставот не препознава род.

Уставот предвидува „право на работа, слободен избор на вработувањето, заштита 
при работа и материјална помош во тек на времена невработеност“ за секое лице 
(член 32, став 1). Понатаму, тој пропишува дека сите работни места се отворени 
за сите, под еднакви услови (член 32, став 2). Во врска со Член 9, обете одредби 
треба да се читаат така што ќе вклучат еднаквост врз основа на полот. Членовите 
40 - 42 ги уредуваат правата поврзани со семејството, правото да се одлучува 
за создавањето деца и дава специјална заштита при работа на мајките, и на 
малолетниците.

Овие (и други) уставни права и слободи може да бидат ограничени, но не и на 
начин што ќе дискриминира „врз основа на пол, раса, , боја на кожа, јазик, вера, 
национално или социјално потекло, имотна или општествена положба.” (акцентот 
е додаден).58 Заштитата на овие уставни права и слободи, вклучувајќи ја забраната 
на дискриминација „врз основа на пол, раса, вера, национална, социјална или 
политичка припадност” (акцентот е додаден)59 е дела од надлежностите на 
Уставниот суд, институција првенствено задолжена за „заштита на уставноста и 
законитоста“”.60 Иако Член 110 од Уставот го наведува „полот“, судската практика 

55  Ibid, член 1, став 1 (b).
56  Устав на Република Северна Македонија. официјален веб-сајт на Собранието на Република Северна 
Македонија, www.sobranie.mk/the-constitution-of-the-republic-of-macedonia.nspx, Член 8.
57  Ibid, Член 9, ставови 1 и 2.
58  Ibid. Член 54.
59  Ibid. Член 110, став 1(3). 
60  Ibid. Член 108.

http://www.sobranie.mk/the-constitution-of-the-republic-of-macedonia.nspx
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ЕДНАКВОСТ И ЗАКОНОДАВСТВО ПРОТИВ 
ДИСКРИМИНАЦИЈА

На национално ниво, еднаквоста и недискриминацијата врз основа на родот 
се регулирани со различни правни акти. Законот за спречување и заштита од 
дискриминација е lex generalis (на пр., општ закон) што се занимава со прашањата 
на еднаквост и недискриминација. Оттука, во оваа анализа прво се дискутира за 
него. Тоа е исто така lex specialis (на пр., закон што опфаќа конкретна тематска 
област) за прашањата на еднаквост и недискриминација што се третирани во рамки 
на други закони, вклучувајќи го клучниот закон за вработувањето: Законот за 
работни односи (за кој се дискутира во наредното поглавје). Заедно со Законот за 
еднакви можности на жените и мажите и Законот за Народниот правобранител, тие 
ја сочинуваат главната законска рамка за еднаквост и недискриминација, со кои се 
регулира персоналниот и материјалниот делокруг на заштитата, процедуралните 
аспекти, глобите и институционалната рамка. Законот за Народниот правобранител 
се дискутира во поглавјето „Институционална рамка“, додека другите два закони 
се дискутираат тука. Конечно, иако не е типичен законски текст за еднаквост и 
недискриминација, Законот за спречување и заштита од насилството против жените 
и домашното насилство е од важност за оваа анализа, поради фактот што тоа 
регулира тема што е вкоренета, и што се стреми да се осврне, на истата социјална 
динамика. Оттука, тоа е вклучено во оваа секција од анализата.

Закон за спречување и заштита од дискриминација

По многу години јавен притисок (главно од ГОи, но исто така и од меѓународни 
организации), новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација (ЗСЗД) 
беше усвоен и стапи во сила во октомври 2020.61 Овој закон следеше по укинатиот 
закон против дискриминација од 2019 година и првиот закон против дискриминација 
од 2010 година.62

Според ЗСЗД, дискриминација е: 

Дискриминација е секое разликување, исклучување, ограничување или давање 
првенство што се заснова на дискриминаторска основа, со сторување или 
несторување, што имаат за цел или резултат спречување, ограничување, 
признавање, уживање или остварување на правата и слободите на одредено 
лице или група на еднаква основа со други. Ова ги опфаќа сите форми на 
дискриминација вклучително и оневозможување на соодветно приспособување 
и оневозможување на пристапност и достапност на инфраструктурата, добрата 
и услугите.63 

61  Закон за спречување и заштита од дискриминација 2020 (Службен весник на РСМ, бр: 258/2020) (hereinafter 
Закон за спречување и заштита од дискриминација 2020).
62  European Equality Law Network, ‘Законот за антидискриминација (повторно) усвоен од Собранието, по 
укинвањето од страна на Уставниот суд’ (01.12.2020), на: https://www.equalitylaw.eu/downloads/5306-north-
macedonia-anti-discrimination-law-re-adopted-by-parliament-following-annulment-by-the-constitutional-court-89-kb.
63  Закон за спречување и заштита од дискриминација 2020, Член 6.

https://www.equalitylaw.eu/downloads/5306-north-macedonia-anti-discrimination-law-re-adopted-by-parliament-following-annulment-by-the-constitutional-court-89-kb
https://www.equalitylaw.eu/downloads/5306-north-macedonia-anti-discrimination-law-re-adopted-by-parliament-following-annulment-by-the-constitutional-court-89-kb
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Оваа забрана се применува на широк персонален и материјален опфат. Таа 
изрично вклучува дваесет и две основи на дискриминација,64 вклучувајќи пол, род 
и родов идентитет. Листата на заштитени основи оди и многу подалеку од основите 
наведени во сите директиви на ЕУ за еднаквост. ЗСЗД исто така ги вклучува сите 
сфери од директивите за еднаквост на ЕУ, вклучувајќи ја онаа од главен интерес за 
оваа анализа, вработувањето, и дава поширока, отворена листа.65

Форми на дискриминација

ЗСЗД ги забранува следниве форми на дискриминација: директна дискриминација; 
индиректна дискриминација; вознемирување; сексуално вознемирување, 
поттикнување и инструкција за дискриминација; виктимизација; и сегрегација. 
Новиот закон исто така забранува дискриминација по асоцијација и дискриминација 
по перцепција, и смета дека доколку изостане прилагодувањето на работните 
места за лицата со инакви способности (lack of reasonable accommodation) 
претставува дискриминација.66 Покрај ова, Законот ги дефинира тнр. сериозни 
форми на дискриминација, во чии рамки ги забранува повеќекратната 
дискриминација, интерсекциската дискриминација, повторената дискриминација 
и проширената дискриминација.67 Дефинициите се во согласност со правото на 
ЕУ и со други меѓународни стандарди. Некои одат дури и подалеку од барањата 
на директивите на ЕУ, како што се дефиницијата на прилагодувањето на 
работните места за лицата со инакви способности како форма на дискриминација. 

Нееднаков третман што не се смета дека претставува 
дискриминација

ЗСЗД пропишува три мерки и постапки што не претставуваат дискриминација: 
афирмативна акција (позитивна дискриминација), различниот третман на 
граѓаните што произлегува од основата на поседување македонско државјанство, 
и суштинските и одлучувачки професионални барања.68 Овие исклучоци се 
формулирани во согласност со стандардот баран во правото на ЕУ.

Тело за еднаквост

Првото тело за еднаквост во земјата, Комисијата за спречување и заштита од 
дискриминација (КСЗД), основана со закон во 2010 година, со законот од 2020 
година беше заменета со Комисија за спречување и заштита од дискриминација 
(КСЗД). Како и нејзиниот претходник, таа е замислена како независна национална 
институција за човекови права, со мандат за еднаквост и во јавната и во приватната 
сфера, и како тело за еднаквост во согласност со барањата на директивите на ЕУ.

64  Ibid. Член 5.
65  Ibid. Член 3.
66  Ibid. Член 4, paras. 4, 8 и 9.
67  Ibid. Член 13.
68  Ibid. Член 7.
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Иако процедурата за назначување на членовите на КСЗД беше потранспарентна од 
процедурите за претходните два состави на КСЗД, таа не беше непроблематична. 
Прво и најважно, Собранието, и покрај барањето на најголемата опозициска 
партија, не спроведе административна проверка дали кандидатите ги задоволуваат 
минималните критериуми утврдени со закон. Во овие критериуми спаѓаат седум 
години севкупно искуство во сферата на човековите права, вклучувајќи ги и 
прашањата на недискриминација. На крајот, не сите именувани членови го 
исполнуваа овој критериум.

Законскиот услов за родов баланс меѓу комесарите исто така не беше почитуван. 
Со тоа што само два69 од седумте члена се жени, и КСЗД одеше по патот на своите 
претходници во однос на нееднаквата родова застапеност (претходната КСЗД 
имаше само една жена).

Мандатот на КСЗД е во согласност со правото на ЕУ. Исто така, во споредба со 
нејзиниот претходник, положбата на КСЗД е подобрена поради јасната правна 
основа за воспоставување административна поделба во КСЗД за комесарите,70 за 
разлика од претходното тело во кое комесарите требаше самите да ги вршат сите 
административни и технички задачи.

Ставање крај на неусогласеноста во националната 
законска рамка: обврската за хармонизација

Одредбите за еднаквост и недискриминација се расеани низ различни закони на 
национално ниво. Анализата од 2015 година утврди дека овие одредби често не се 
во согласност со 2010 ЗСЗД.71 Оваа состојба треба да се разреши со новиот ЗСЗД, 
бидејќи тој содржи преодни одредби кои обврзуваат на процес на хармонизација 
на другите национални закони со ЗСЗД. Член 48 од ЗСЗД бара сите закони што 
содржат одредби за заштита и спречување дискриминација да се усогласат со ЗСЗД 
во рок од две години.

Новини воведени со новиот ЗСЗД

Новиот ЗСЗД е добредојдено подобрување на законската рамка. Тој целосно 
го усогласи националното право со стандардите на ЕУ за законодавството за 
еднаквост, а отиде и доста подалеку од нив. Законот за антидискриминација од 
2010 година, иако е прв сеопфатен закон за еднаквост во земјата,72 беше нашироко 
критикуван по многу основи, вклучително и зашто не ги исполни минималните 

69  Во моментот на пишување на оваа анализа, една од овие две членки поднесе своја оставка, од лични причини. 
Извор: Неда Чаловска Димовска, Допис до Собранието на Република Северна Македонија “Предмет: Оставка” 
(11.02.2021), https://www.sobranie.mk//materialdetails.nspx?materialId=c0645f4a-1fac-4a3e-9d4c-32b29a94697b. Ова 
ќе остави простор за потенцијално помалку еднаква родова претставеност.
70  Ibid. Член 22.
71  Билјана Котевска, „Анализа на хармонизацијата на националното законодавство за еднаквост и 
недискриминација“(ОБСЕ 2015).
72  Законот за еднакви можности на жените и мажите од 2006 година не може да се смета за ваков закон, бидејќи 
тој не опфаќа голем број институти од правото за еднаквост, за кои би се очекувало да се најдат во сеопфатен 
закон.

https://www.sobranie.mk//materialdetails.nspx?materialId=c0645f4a-1fac-4a3e-9d4c-32b29a94697b


Родово-базирана дискриминација и работнички права во Северна Македонија30◆

стандарди барани со правото на ЕУ.73 Новиот ЗСЗД ја прошири листата на 
експлицитно заштитени основи, вклучително и родовиот идентитет. Тој го зачува 
широкиот материјален опфат. ЗСЗД ја прошири листата на забранети форми на 
дискриминација, вклучувајќи ги сегрегацијата, дискриминацијата по претпоставка, 
дискриминацијата по асоцијација и интерсекциската дискриминација. Позицијата 
на телото за еднаквост според законот значително се подобри, што е случај и со 
некои процедурални аспекти, на пример во врска со префрлањето на товарот на 
докажување и можностите за барање судска заштита.

Закон за еднакви можности на жените и мажите

Генерално законодавство за интеграција (mainstreaming) на родова еднаквост 
е Законот за еднакви можности на жените и мажите,74 усвоен во 2012.75 Главна 
цел на Законот од 2012 година е да воспостави еднакви можности за жените 
и мажите во сите сфери на животот, и во приватниот и во јавниот сектор и да 
ги елиминира препреките за постигање целосна родова еднаквост. „Еднакви 
можности“ се разбира со значење на еднакво учество на жените и мажите во сите 
„еднакви можности“ се разбира како промоција на принципот на еднакво учество 
на жените и мажите во сите сфери на јавниот и приватниот сектор, еднаков статус 
и третман во остварувањето и развојот на нивниот индивидуален потенцијал и 
еднаков пристап кон резултатите од овој развиток. Оттука, Законот дава рамка за 
родова интеграција и се стреми да ја надмине моментната неповолна социјална 
положба на жените и мажите, којашто е „резултат на системската дискриминација 
или структурна родова еднаквост што резултира од историските и социокултурните 
услови“. Тој дава законска основа за воведување специјални мерки ( позитивни, 
поттикнувачки и програмски мерки) за остварување на de facto родова еднаквост.

Во позитивни мерки спаѓа давањето приоритет на помалку застапениот род, под други 
еднакви услови, сè додека не се постигне еднаква застапеност, Поттикнувачките 
мерки опфаќаат посебна мотивација да се воведат специјални придобивки за да се 
елиминираат условите што доведуваат до нееднаквост. Програмски мерки се оние 
фокусирани на подигањето на свеста, организирањето активности и разработката 
и спроведувањето акциски планови за еднакви можности. Главни тела одговорни 
за спроведување на сите овие мерки се Собранието, Владата, државните органи, 
Министерството за труд и социјална политика, Народниот правобранител, единиците 
на локалната самоуправа, политичките партии и медиумите. Законот специфично 
забранува дискриминација, вознемирување и сексуално вознемирување.

Оценката на спроведувањето на овој Закон на централно и локално ниво, спроведена 
во 2019 година идентификуваше бројни проблематични прашања, вклучувајќи ја 

73  Како резиме на критиката на овој закон, види: Васка Лешоска и други, Родово-базираната дискриминација и 
работнички права во Северна Македонија (Реактор, 2019), стр. 14-37, https://reactor.org.mk/en/publication-all/gender-
based-discrimination-и-labour-in-north-macedonia/. 
74  Закон за еднакви можности на жените и мажите, Службен весник, бр. 6, 13.01.2012.
75  На овој текст му претходеше законски текст од 2006 година, под истиот наслов. Сепак, се утврди дека 
овој закон беше неделотворен од многу аспекти. Па така, беше усвоен законот од 2012 година. Извор: Mirjana 
Најчевска и Билјана Котевска, „Извештај за земјата, за родова еднаквост – Македонија“ (Европската Комисија, 
2019).

https://reactor.org.mk/en/publication-all/gender-based-discrimination-and-labour-in-north-macedonia/
https://reactor.org.mk/en/publication-all/gender-based-discrimination-and-labour-in-north-macedonia/
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потребата од значителни законодавни и институционални промени, како што се 
воспоставувањето нова централна институција за родова еднаквост – Секретаријат 
за родова еднаквост во рамки на Владата, ревидирање на позицијата на родовите 
координатори во позиции со полно работно време и разјаснување и зајакнување 
на позицијата на Собранието во поглед на родовата еднаквост.76 Беше основана 
работна група и таа работи на изготвување нацрт на нов закон за родова еднаквост 
во согласност со наодите од оценката.77

ЗАКОН ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ
Клучен законски текст во однос на трудовото право е Законот за работни односи, 
за кој подробно се дискутира во ова поглавје. Друг важен закон поврзан со правата 
од работен однос е Законот за вработување на инвалидни лица (2000 година и 
последователни амандмани), што ги регулира посебните услови за вработување и 
работа на лицата со попреченост (член 1). Иако овој закон, се разбира, важи и за 
жените со инвалидитет, тој нема одредби што изрично важат за родот, па за него 
нема натаму да се дискутира тука. Треба да се забележи дека исто така има Закон за 
заштита од вознемирување на работното место. Сепак, овој закон изрично наведува 
дека „ секое неоправдано правење на разлика при нееднакво постапување спрема 
вработениот по кој било основ на дискриминација, кое е забрането и во врска со 
кое се обезбедува заштита, согласно со закон“, не спаѓа во рамки на материјалниот 
опфат на овој закон.78 Оттука, овој закон јасно е надвор од опфатот на оваа правна 
анализа.

Закон за работни односи

Законот за работни односи, донесен во 2005 години и многупати менуван и 
дополнуван оттогаш (понатаму во текстот, ЗРО), ги регулира работните односи 
меѓу работниците и работодавачите, утврдени со договор за вработување (Член 
1). Работна група работи на нацрт на нов закон за работни односи; сепак, во време 
кога се пишува овој документ, тој нацрт сè уште не беше достапен за јавноста.
Законот за работни односи содржи неколку одредби за еднаквост и за 
недискриминација, вклучувајќи одредби што конкретно забрануваат дискриминација 
на жените и дискриминација во врска со бременост. Законот се применува и во 
јавната и во приватната сфера, и на вработените со полно и нецелосно работно 
време, и на самовработените.

Генерални принципи на антидискриминација

Законот за работни односи забранува работодавачите да дискриминираат 
против барателот на вработување, или против вработен, врз основа на „ расно 
или етничко потекло, бојата на кожата, полот, возраста, здравствената состојба, 

76  Неда Чаловска-Димовска, ‘Извештај за проценката на имплементацијата на Законот за еднакви можности на 
жените и мажите на централно ниво’ Министерство за труд и социјална политика и Организација за безбедност и 
соработка во Европа 2019); Марија Савовска, ‘Извештај за проценката на имплементацијата на Законот за еднакви 
можности на жените и мажите на локално ниво’ (Министерство за труд и социјална политика и Организација за 
безбедност и соработка во Европа 2019).
77  Во моментот на изготвување на овој текст, овој нацрт сè уште не беше споделен со јавноста.
78  Закон за заштита од вознемирување на работно место (Службен весник на РМ, бр: 108/13, 147/2015) член 
8(3).
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односно инвалидност, религиозното, политичко или друго убедување, членување 
во синдикатите, националното или социјалното потекло, статус на семејството, 
имотната состојба, половата насоченост или заради други лични околности 
(нагласокот е додаден).79 Тој пропишува дека: 

На жените и мажите мораат да им бидат обезбедени еднакви можности и еднаков 
третман во врска со: 1) пристап до вработување, вклучувајќи унапредување и 
стручна и професионална обука во работата; 2) условите за работа; 3) еднаква 
исплата за еднаква работа; 4) професионални шеми за социјалното осигурување; 
5) отсуство од работа; 6) работно време и 7) откажување на договорот за 
вработување.80 

Принципот на еднаков третман е дефиниран како „забрана за директна, односно 
индиректна дискриминација” во врска со двете претходно споменати одредби.81

Два аспекти на спроведувањето се важни за постапување по претставките за 
дискриминација. Прво, Законот за работни односи предвидува дека префрлањето на 
товарот на докажување се применува во случаите на дискриминација. Дефиницијата 
е во согласност со директивите на ЕУ, при што бара само факти со цел да се 
покаже prima facie случај на дискриминација (на пр., присутни доволно докази за 
да се создаде разумна претпоставка дека наведените тврдења се вистинити), по 
што товарот на докажување се префрла на обвинетиот.82 Покрај ова, во случај на 
дискриминација, вработениот има право на надомест во согласност со Законот за 
облигациони односи.83

Форми на дискриминација

Законот за работни односи ги дефинира следниве форми на дискриминација: 
директна дискриминација, индиректна дискриминација, вознемирување, сексуално 
вознемирување, психолошко вознемирување и дискриминација на работничка84 
по основ на бременост, раѓање и родителство.85 Овие дефиниции се разликуваат 
од оние во ЗСЗД. Дополнително, дефиницијата на индиректна дискриминација не 
го вклучува елементот на објективна оправданост. Дефиницијата на индиректна 
дискриминација од ЗСЗД, сепак, може да се користи за да се чита овој елемент од 

79  Закон за работните односи (Службен весник на РМ, бр: 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 
149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 
20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 134/2016, 120/2018 и Службен весник на РСМ 110/2019, 267/2020; 
Одлуки на Уставниот суд: У.бр 139/2005, У.бр 161/2005, У.бр 134/2005, У.бр 187/2005, У.бр 111/2006, У.бр 188/2006, 
У.бр 170/2006, У.бр 200/2008, У.бр 20/2009, У.бр 176/2009, У.бр 263/2009, У.бр 62/2013, У.бр114/2014) член 6(1). 
Labour law, член 6(1).
80  Ibid, Член 6(2).
81  ibid член 6(3).
82  ibid член 11.
83  ibid член 10. Исто така, повеќе на оваа тма, види во поглавјето „Санкции’’.
84  Како што може да се прочита, Законот за работни односи ја ограничува заштитата во врска со бременост само 
на жените. Оттука, не е вклучена, ниту тука, ниту во ниедна друга одредба поврзана со бременоста и раѓањето, 
заштитата на бремените мажи или мажи кои родиле. Овие формулации што ги исклучуваат транс-луѓето во овој 
дел од анализата ја отсликуваат содржината на законот и не се мислење на авторот по ова прашање. Според 
мислењето на авторот, ова е уште една точка во врска со која треба да се измени и дополни Законот за работни 
односи, за да ги вклучи сите бремени и сите луѓе кои родиле.
85  Закон за работните односи, 2005, Arts. 7, 9, 9a и 9b.
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Законот за работни односи. Во секој случај, Законот за работни односи треба да се 
усогласи со ЗСЗД во оваа смисла.

Нееднаков третман што нема да се смета дека претставува дискриминација

Според Законот за работни односи, постојат неколку „исклучоци од забраната 
за дискриминација”. Тоа се автентичните барања за работното место, посебната 
заштита на специфични категории вработени (постари, лица со попреченост, жени), 
вклучувајќи исклучоци поврзани со бременоста и објективни причини за правење 
разлика меѓу лицата вработени со договор на определено време, во споредба со 
оние со договор на неопределено време.86

Огласи за вработување

Еден член од Законот за работни односи се занимава со родовата еднаквост во 
огласите за слободни работни места. Тој забранува објавување слободни работни 
места само за жени или само за мажи, „освен ако определениот пол е неопходен 
услов за вршење на работата“. Истото важи за давањето предност на определен 
род.87 Неможноста да се приоритизира ангажирањето лице од даден род може да 
се толкува како одредба што спречува усвојување и спроведување мерки за родова 
еднаквост, како, на пример, преку воведувањето квоти. Читано заедно со Член 8, 
за „исклучоци од дискриминација”, во моментов Законот за работни односи може 
да се чита како да не дозволува квоти или други афирмативни мерки. Оваа поента 
би требало да се надмине со измени на Законот.

Еднаква плата

Согласно со Законот за работни односи, постои обврска на сите работници да им се 
исплаќа еднаква плата „за еднаква работа, со еднакви барања од работното место, 
независно од нивниот род“. Овој закон исто така ги предвидува како ништовни сите 
одредби што се спротивни на ова, без оглед дали се од договорите за вработување, 
колективните договори или друга генерална регулатива на работодавачот.88

Регулирање на ноќната работа

Законот за работни односи сè уште содржи некои родово-регресивни одредби 
поврзани со ноќната работа во индустријата и градежништвото. Имено, тој 
предвидува дека 

жена вработена во индустријата и градежништвото не може да биде распоредена 
на ноќна работа доколку тоа не ѝ дозволува одмор од најмалку седум часа меѓу 
22:00 и 05:00 наредниот ден [со исклучок на] работничка која има посебни 
овластувања и одговорности или врши работи поврзани со здравствената 
заштита, социјалната и друга заштита на вработените. 

86  ibid член 8.
87  ibid член 24.
88  ibid член 108.
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Тој, исто така, ги исклучува случаите на виша сила, и „особено сериозните економски, 
социјални и слични околности“.89 Оваа одредба нема врска со бременоста и не се 
однесува специфично на бремените жени. Оваа одредба сè уште не е оспорена 
како дискриминирачка врз основа на пол пред Уставниот суд. Со неодамнешната 
ратификација и претстојното стапување во сила на Конвенцијата на Меѓународната 
организација на трудот (МОТ) во врска со ноќната работа, оваа одредба ќе мора 
да се смени.

Работници со скратено работно време

Законот ги изедначува правата на работниците со скратено време со оние на 
работниците со полно работно време. Договорите со скратено работно време се 
дефинираат како договори каде бројот на работни часови е помал од полното 
работно време од 40 часа седмично. Законот за работни односи предвидува 
исклучок од воведувањето на овој принцип во „професии што се регулирани со 
други закони“90.

Заштита при бременост, раѓање и родителство

Законот за работни односи не го препознава или вклучува концептот на „родителско 
отсуство“. Наместо тоа, тој се фокусира на породилното отсуство за мајките и 
предвидува само седум дена на платен одмор заради лични и семејни околности 
за татковците. Татковците може да го користат породилното отсуство само ако 
мајките не го користат. Покрај Членот 9б (за кој веќе се дискутираше), Законот за 
работни односи изрично додава член што забранува прекинување на договорот за 
вработување во тек на дозволено отсуство поради бременост, раѓање и родителство 
(вклучително и посвојување, и за татковците), како и за грижа за член на семејство 
(вклучително и изрично грижа за деца со „посебни потреби“ до возраст од три 
години91) и неплатено родителско отсуство.92 Сепак, оваа заштита не важи доколку 
договорот истече додека лицето е на вакво отсуство.

Една одредба декларира дека ќе се даде посебна заштита на ранливите работници, 
и тука, како такви случаи, се вклучени и бременоста, раѓањето и родителството. 
Таа предвидува обврска за работодавачот да го поддржи балансот работа – 
приватен живот за работникот,93 да создаде безбедно работно опкружување или 
да ги исклучи ранливите работници од работа сè до моментот кога ќе може да се 
гарантира безбедност,94 и забранува распоредување на бремена жена на работа 
доколку нејзиното или здравјето на бебето би можеле да бидат засегнати од 

89  ibid член131.
90  ibid член 48(3).
91  За вакви случаи, Законот исто така забранува прекувремена работа и го проширува ова и на самохрани 
родители со дете на возраст до шест години, освен доколку вработениот ја прифати прекувремената работа. 
Извор: ibid член 120.
92  ibid член 77, 101.
93  ibid член 161.
94  ibid член 162.
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работните должности.95 Бремените работнички кои работат со опасни хемикалии 
имаат право да бидат информирани за ризиците.

Посебната заштита за жените во тек на бременост, раѓање и родителство е 
дефинирана во членовите 163 до 170 (со исклучок на Член 167 кој обезбедува 
дека таткото има право да го земе породилното отсуство доколку мајката не го 
користи). Жената има право на девет последователни месеци породилно отсуство 
(или 15 дена за повеќекратни раѓања/посвојувања). Отсуството може да почне 45 
дена пред предвидениот термин за породување, но мора да започне 28 дена пред 
предвидениот термин. Надоместокот изнесува 100% од платата на бремената жена 
и неа ја исплаќа Фондот за здравствено осигурување во целото времетраење на ова 
отсуство. Доколку бремената жена се врати на работа пред истекот на овие девет 
месеци, таа има право на дополнителна награда во износ од 50% од нејзината 
плата, што дополнително на платата ѝ ги исплаќа работодавачот. Во врска со 
ова, досега не е спроведена студија за ефектите што ова ги има врз праксата на 
вработување жени.

Покрај платеното отсуство, работникот има право на три дополнителни 
месеци неплатено отсуство. Сепак, анегдоталните сведоштва сугерираат дека 
работодавачите немаат доволно познавања за тоа како да постапуваат по ваквите 
барања, а има и докази дека на работниците им се прекинуваат договорите во 
траење од три месеци, зашто се чини како да немаат други излез.96

На крајот на отсуството, работникот има право да се врати на истото или на 
еквивалентно работно место според условите од договорот за вработување (Член 
166, Закон за работни односи). Сепак, Законот не е експлицитен кога станува збор 
за евентуални подобрувања на работните услови на кои бремената жена би имала 
право во тек на нејзиното отсуство. Член 9-б, којшто конкретно се занимава со 
заштитата од дискриминација на работнички врз основа на бременост, раѓање и 
родителство, може да е корисен во оваа смисла. Тој ги забранува: 

сите облици на дискриминација на работничка поради бременост, раѓање и 
родителство, без оглед на времетраењето и видот на работниот однос базиран 
согласно со закон. [...] се однесува на пристапот до вработување, условите 
за работа и сите права од работен однос и откажувањето на договорот за 
вработување на работнички кои се наоѓаат во состојба на бременост или 
користат права кои произлегуваат од раѓање и родителство.97 

Покрај ова, судското толкување може да утврди дека одредбите што го регулираат 
неплатеното отсуство (членовите 45 и 147) може да служат како основа за да се 
побара правото што произлегува од ваквите подобрувања. Членот 171 го регулира 
правото на вработените жени кои дојат. Членот наведува дека работничките имаат 
право на час и половина платена пауза за да ги дојат своите деца до возраст од 
една година.

95  Работните места што ги опфаќа оваа забрана се утврдени во листа изготвена заеднички од министерствата 
за здравство и за труд и социјална политика. 
96  Информации дадени од персоналот на Реактор.
97  Закон за работните односи член 9б.
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Аранжмани и законодавство за социјална заштита

Националниот пензиски систем се состои од три одделни столба регулирани со 
следниве закони (еден за секој столб): Закон за пензиско и инвалидско осигурување 
(го регулира првиот столб од задолжителните придонеси, а со него управува 
државниот Фонд за пензиско осигурување), Закон за задолжително финансиско 
осигурување (го регулира вториот столб од задолжителни придонеси, а со него 
управуваат инвестициски фондови и банки) и Закон за доброволно финансиско 
пензиско осигурување (го регулира третиот столб од доброволни дополнителни 
придонеси, со кој управуваат инвестициски фондови и банки). Сепак, само Законот 
што го регулира третиот столб има одредба за недискриминација забранувајќи 
дискриминација кај овој вид пензиско осигурување како „дискриминација врз 
основа на пол, боја на кожата, јазик, вероисповест, политичка или која и да е друга 
припадност, национално или социјално потекло, припадност на национално или 
етничко малцинство, или врз основа на имотна состојба, семеен статус, здравствена 
состојба или возраст“ (нагласокот е додаден).98 Бидејќи ЗПД ја има оваа сфера од 
правото во својот материјален опфат, непостоењето одредби за дискриминација 
не значи дека другите два столба не се опфатени со забраната за дискриминација.

И жените и мажите мораат да имаат 15 години работен стаж (и плаќање придонеси) 
за да се квалификуваат за примање пензија. Сепак, возраста на која лицето го 
стекнува правото да прима пензија се разликува врз основа на родот, при што 
жените можат да се пензионираат на возраст од 62, а мажите на возраст од 64 
години. Ова е единствената родова разлика во начинот на кој се доделуваат и 
пресметуваат пензиите.

Пензијата се пресметува врз основа на годините работен стаж (со платени 
придонеси) и износот на платата на лицето.99

Друг аспект на социјалната сигурност е поврзан со социјалната заштита и помош.100 
Повеќето корисници се квалификуваат со тоа што се невработени, со работа во 
сивата економија, со вршење работи што не се економски исплатливи, со преземање 
одговорност за нега и слично. Новиот Закон за социјална заштита ја забранува 
дискриминацијата, вклучително врз основа на пол, род и родов идентитет, и 
содржи одредба што ги упатува странките на ЗСЗД за сите прашања поврзани со 
спречување и заштитата од дискриминација.101 

98  Закон за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (Службен весник на РМ, бр: 7/2008, 
124/2010, 17/2011, 13/2013, Одлуки на Уставниот суд: У.бр 117/2008, У.бр 162/2008) член 3.
99  Закон за пензиско и инвалидско осигурување (Службен весник на РМ, бр: 98/2012, 166/2012, 15/2013, 
170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2014, 160/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 
154/2015, 173/2015, 217/2015, 27/2016, 120/2016, 132/2016, 27/2018, 35/2018, 220/2018, 245/2018, 180/2019, 
275/2019, 31/2020, 267/2020).
100  Анализирањето на овие промени треба да биде предмет на одделна анализа.
101  Закон за социјална заштита (Службен весник на РСМ, бр: 104/2019, 146/2019, 275/2019, 302/2020, 311/2020). 
член 16.
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Закон за спречување и заштита од насилството против 
жените и домашно насилство

Законот за спречување и заштита од насилството против жените и домашно 
насилство (ЗСЗНПЖДН)102 беше усвоен на 29 јануари 2021 и стапи во сила на 6 мај 
2021. Иако тој вклучува определени концепти на еднаквост и недискриминација, 
овој Закон не се стреми да ги регулира овие концепти per se. Сепак, ЗСЗНПЖДН 
регулира тема што е вкоренета и се обидува да се осврне на истата социјална 
динамика, и ги вклучува недискриминацијата и забраната на виктимизација како 
принципи. Понатаму, ЗСЗНПЖДН го дефинира насилството против жените како, меѓу 
другото, дискриминација против жените (Член 3). Рoдово-базираното насилство 
против жените е дефинирано како насилство што на мета ги зема жените поради 
тоа што тие се жени, или насилство што има непропорционално поголеми ефекти 
врз жените. Тој важи и за приватниот и за јавниот сектор. Ова исто така ја опфаќа 
сферата на работните односи.

Законот содржи корисни дефиниции за пол, род и трансродови лица, што може да е 
корисно во други контексти (како ЗСЗД). Полот се разбира како она што ги вклучува 
„физичките карактеристики на поединецот (репродуктивен систем, хромозоми, 
хормони) според кои се утврдува полот на поединецот на раѓање, преку комбинација 
на телесни карактеристики и внатрешни репродуктивни органи’ (Член 3(6)). Родот 
се разбира како референција на социјално конструираните улоги, однесувања, 
активности и својства кои општеството ги смета за соодветни за жените и мажите 
(Член 3(7)), додека трансродово лице е лице што не се идентификува со полот што 
им е назначен при раѓањето (Член 3(8)).

ЗСЗНПЖДН предвидува различни услови за жените – жртви на родово-базирано 
и на домашно насилство (Поглавје X) вклучувајќи бесплатна правна помош (Член 
97), обештетување (Член 87), забрана за задолжително алтернативно решавање 
спорови (Член 86) и за судски постапки, вклучително и преку парница за утврдување 
одговорност за непостапување со должното внимание (Членови 82 и 83). Важен 
процедурален заштитен механизам што може да ја зајакне делотворноста на овој 
Закон е воведувањето на промената на товарот на докажување, со што барателот 
треба само да обезбеди факти од кои може да се претпостави дека дошло до 
кршење на обврската за постапување со должно внимание (Член 85).

КРИВИЧНО ПРАВО

Од 1996 година, Кривичниот законик ја забрани дискриминацијата како кривично 
дело. Законикот содржи забрана на дискриминација (Член 137(1) и 417).103 Првиот 
го забранува кршењето на еднаквоста меѓу граѓаните врз основа на, меѓу другото, 
пол, како кривично дело само по себе, додека вториот го прави ова во врска со 

102  Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство (Службен весник на РСМ, 
бр:24/2021).
103  Најчевска и Котевска (n 24).
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правата признаени со меѓународните правни инструменти.104 Покрај ова, два други 
члена (Член 319(1) и 394-г) се однесуваат на ширењето омраза и други кривични 
дела, и тие ги вклучуваат и полот и родот меѓу забранетите основи. Сексуалното 
вознемирување сè уште не е вклучено како кривично дело. Амандманите за 
усогласување на Кривичниот законик со Истанбулската конвенција се предложени, 
но тие сè уште не се усвоени од Собранието. 

Надлежни институции

Различни институции споделуваат законски надлежности поврзани со превенцијата, 
промоцијата, заштитата и унапредувањето на принципот на еднаквост. Во врска со 
заштитата и поведувањето постапки поради дискриминација, лицата можат да ги 
победат своите постапки пред следниве ентитети:

• Судство:
 ○ Уставен суд (само за физичките лица и само доколку 

дискриминацијата е меѓу основите на дискриминација наведени во 
Уставот)

 ○ Редовните судови (граѓански, управен и кривичен, зависно од типот 
на постапката)

• Национални институции за човекови права (НИЧП):
 ○ Комисија за спречување и заштита од дискриминација (и во јавниот и 

во приватниот сектор)
 ○ Народниот правобранител (само во јавниот сектор)

• Управни органи:
 ○ Законски застапник за родова еднаквост
 ○ Трудови инспекторати
 ○ Мирно разрешување спорови

Процедуралните опции се разгледуваат подолу според редоследот на овие 
релевантни институции.

Судство

Лицата кои се жалат на дискриминација можат да се обратат било на Уставниот суд 
или на редовните судови. Пред Уставниот суд, физичките лица можат да поднесат 
Барање за заштита на нивните основни права и слободи, врз основа на која е 
и да е од основите за дискриминација (на пр., пол) и во врска со кое било од 
уставните права (на пр., работни односи, во рамки на погоре опишаниот делокруг). 
Пред редовните судови, тие може да поведат (1) кривична постапка, (2) постапка 
од трудовата област или други граѓански постапки, или (3) управни постапки. 
Префрлањето на товарот на докажување важи за сите судски постапки, освен за 
кривичните и прекршочните постапки.

104  Иако „правата признаени со меѓународните правни инструменти“ може да звучи неодредено, тоа, всушност, 
само се повикува на поглавјето во Кривичниот законик во кој е сместен членот што зборува за кривични дела како 
геноцид, ропство итн..
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Сепак, судовите не се органот на кој вообичаено се обраќаат потенцијалните 
жртви на дискриминација од две причини. Прво, тие се финансиски недостапни; 
наградата за законско застапување и судските давачки и такси може да причинат 
високи трошоци, иако Законот за бесплатна правна помош им помага на лицата кои 
ги исполнуваат условите за бесплатна правна помош.105 Во случаите кога наводите 
за дискриминација се поднесени во врска со загубено работно место, барателот 
мора да ги плати сите овие трошоци, без да има сигурен приход. Второ, судските 
постапки обично траат долго.

Објавен е само еден судски предмет во кој судот го огласил работодавачот виновен 
за дискриминација во врска со бременост, за кој барателот навел дека основата е 
личен или општествен статус, семејна и брачна состојба. Подносител била бремена 
жена која била отпуштена од работа откако работодавачот дознал за нејзината 
бременост.106

Национални институции за човекови права

Две национални институции за човекови права (НИЧП) имаат мандат поврзан со 
родова еднаквост и недискриминација, како што е опишано подолу. Тоа се Комисијата 
за спречување и заштита од дискриминација (и во јавниот и во приватниот сектор) 
и Народниот правобранител (само во јавниот сектор). Генерално, увидено е дека 
НИЧПи во Северна Македонија се неделотворни. Квантитативната проценка 
на делотворноста на НИЧПи на Западен Балкан во форма на индекс ја постави 
КСЗД на последно место меѓу шеснаесетте НИЧПи во регионот, додека Народниот 
правобранител помина нешто подобро, со резултат нешто повисок од регионалниот 
просечен.107 Извештаите се фокусираат на квалитативни аспекти на работата на 
овие две институции од 2010 година наваму и исто така ја критикуваат работата на 
овие две институции од бројни причини,108 како што е дискутирано подолу.

105  Согласно со ЗСЗД од 2020 година, не се наплаќаат судски такси од лицата кои поведуваат постапки за 
дискриминација.
106  Овој предмет беше дел од големата активност на стратешко водење парници од старана на Здружението 
на млади правници на Македонија, како НВО што дава правна помош. Извор: Академик, „Првата пресуда за 
дискриминација врз основа на бременост е многу важна за остварувањето на работничките права“ (2016) at: https://
www.akademik.mk/prvata-presuda-za-diskriminatsija-vrz-osnova-na-bremenost-e-mnogu-vazhna-za-ostvaruvaneto-na-
rabotnichkite-prava-advokat-sofija-bojkovska/. 
107  Просечниот регионален резултат е 4.54, додека Народниот правобранител доби оцена 4.71. Извор: Малинка 
Ристеска Јорданова и Билјана Котевска, Делотворност на националните институции за човекови права на 
Западниот Балкан - (Што е зад и над просекот?, Компаративен извештај – Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, 
Црна Гора, Северна Македонија, Србија (во подготовка - Civil Right Defenders).
108  Игор Јадровски, Јована Јовановска Кануркова и Марија Гелевска, ‘Извештај за имплементација на Законот 
за спречување и заштита од дискриминација [Monitoring Report on the Implementation of the Закон за Prevention 
и Protection Against Discrimination] (Мрежа за заштита од дискриминација 2019); Стојан Мишев и Сања Јовановиќ 
- Панева, Извештај од набљудување на работата на Народниот правобранител со фокус на спречувањето и 
заштитата од дискриминација (2010 – 2019) (Мрежа за заштита од дискриминација 2020).
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Комисија за спречување и заштита од дискриминација 

Секое лице кое верува дека било дискриминирано може да поднесе претставка до 
КСЗД. Вакви претставки можат да поднесат поединци, групи лица или организации 
со легитимен интерес во име на поединци. Actio popularis (на пр., акција за заштита 
од дискриминација, од јавен интерес) е новина и нова опција согласно со ЗСЗД од 
2020 година.109

Според Законот, барателот мора да поднесе претставка до КСЗД во рок од шест 
месеци од дознавањето за потенцијално дискриминаторскиот акт, или во рок од 
една година од самиот акт. Барателот треба да поднесе факти од кои КСЗД може 
да утврди prima facie случај на дискриминација. КСЗД има 60 дена да ја обработи 
претставката и да издаде мислење. Таа може да се обрати на потенцијалните 
дискриминатори и да побара одговор и докази за поткрепа. Доколку се издаде 
мислење коешто утврдува дискриминација, дискриминаторот треба да постапи по 
него во рок од 30 дена (подолго во случај на оправдани околности, но не подолго 
од шест месеци). Ова не значи дека мислењата на КСЗД се законски обврзувачки, 
бидејќи тие тоа не се. Сепак, доколку дискриминаторот не постапи по нејзиното 
мислење, КСЗД може да поведе постапка пред надлежниот суд за прекршоци.110

КСЗД може да издава Општи препораки.111 Според Законот, општи препораки за 
заштита од дискриминација може да се издадат во случаите на дискриминација 
што засегаат поголем број лица. Во минатото, , КЗД (претходникот на КСЗД) 
немаше надлежност да издава вакви препораки, но тоа сепак го правеше. Првата 
таква препорака поврзана со носењето религиозна облека (хиџаб) во образовните 
институции. Сепак, КСЗД му пристапи на ова прашање како на прашање само на 
верска КЗД, пренебрегнувајќи ги интерсекциските аспекти, кои опфаќаат важни 
родови аспекти што треба да се земат предвид.

Последните достапни статистики за предметите што ги примила и по кои постапувала 
КЗД се за 2018 година. Таа година, КЗД прими 132 предмети. Од подносителите 
кои се физички лица, 31.91% биле жени, а 29.08% биле мажи. Остатокот, 39.01%, 
биле претставки поднесени од здруженија на граѓани. Основата според која 
лицата пријавувале дека се соочиле дискриминација вклучува: „лична или друг 
социјална положба 25%; политичка ориентација 21.97 %; здравствена состојба 
9.09 %; пол 9.09 %; припадност на маргинализирана група 8.33 %; етничка 
група 7.58 %; возраст 6.06 %; „ментална“ или физичка попреченост 3.79 %; род 
3.03 %; семејна или брачна состојба 3.03 %; вера или верско уверување 2.27 %; 
сексуална ориентација 2.27 %, итн.”112 Повеќето случаи се пријавени во сферата на 
вработувањето и работните односи (49.24 %), по што следи пристапот до стоки и 
услуги (19.70 %), судство и администрација (8.33 %), образование, наука и спорт 
(6.82 %), социјална сигурност (3.79 %), јавни информации и медиуми (2.27 %), 
и домување (0.76). Во 3.79% од случаите, не беше наведена сфера, а 6.82% се 

109  Закон за спречување и заштита од дискриминација (2020), член 35.
110  Ibid. член 27, став 4.
111  Ibid. член 28.
112  Комисија за заштита од дискриминација, Годишен извештај за 2018 година (2019), Достапно на: www.
sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=a554ee4c-74e0-44a2-a5bb-04b4e411c353.

http://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=a554ee4c-74e0-44a2-a5bb-04b4e411c353
http://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=a554ee4c-74e0-44a2-a5bb-04b4e411c353
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однесуваа на други сфери утврдени со закон.113 Табела еден го резимира бројот на 
претставки што ги има примено КСЗД според основата на пол и род, во периодот 
2011-2018.114

Табела 1: Број на апликации што КСЗД ги има примено вкупно, и врз основа на 
пол и род во 2011-2018 година
Основа/Година 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018115

Пол 4 5 9 10 2
8 11 12

Род 5 2 0 4 1
Вкупно 60 75 84 106 70 60 59 132

Извор: Годишни извештаи од КСЗД за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018.116

Народен правобранител

Народниот правобранител на Република Северна Македонија (понатаму во текстот 
Народниот правобранител) е национална институција за човекови права, основана 
со Уставот.117 Таа е основа на цел да ги штити уставните и законските права на 
граѓаните во јавниот сектор. Тоа значи дека таа може да постапува во случаи каде 
органите на државната управа и други органи и организации со јавни овластувања 
сториле потенцијална повреда на правата. Народниот правобранител, исто така, 
има надлежности во врска со еднаквоста врз основа на етничка припадност. Имено, 
според Уставот, Народниот правобранител „посветува посветува особено внимание 
за заштита на начелата на недискриминација соодветна и правична застапеност 
на припадниците на заедниците во органите на државната власт, органите на 
единиците на локалната самоуправа и во јавните установи и служби.“118.

Законот за Народниот правобранител беше изменет и дополнет неколкупати, за да 
прошири неговиот мандат, вклучувајќи и по прашањата од важност за еднаквоста. 
Така, во моментов, оваа институција има посебно одделение што се занимава 
со прашањата на недискриминација (вклучително врз основа на полот, според 
Уставот). Еден од замениците на Народниот правобранител на национално ниво ја 
покрива темата на недискриминација.119 Во 2012 година, тогашниот Меѓународен 
координативен комитет на националните институции за човекови права (сега 

113  Ibid.
114  Забележете дека, на национално ниво, случаите на дискриминација поради бременост, како и онаа кон 
транс* лицата често се пријавуваат и според други основи (главно како „личен или друг општествен статус“ 
за првото, односно „маргинализирана група“ или „друг статус“ за второто). Оттука, овие бројки можеби не ги 
вклучуваат сите предмети кои, според правото на ЕУ, би биле третирани како предмети по основа на пол и род. 
Покрај ова, земајќи предвид дека основата на пол и род не беше добро разграничена во националното право и 
практика, читателот не би требало да изведува посебни заклучоци од разликите во бројките пријавени по тие две 
основи. Всушност, можеби би било попрецизно да се презентира збирот од тие две основи, наместо поединечното 
пријавување.
115  КЗД не го вклучува бројот на пријави, туку само процентите. Оттука, бројот на предмети поднесени врз 
основа на пол и род застапен тука е пресметан како процент од вкупниот број предмети.
116  Годишните извештаи може да се најдат на веб-сајтот на Собранието: sobranie.mk.
117  Устав на Република Северна Македонија (n8), Амандман XI.
118  Ibid.
119  Иџет Мемети, ‘Народен Правобранител На Република Македонија’ (2012) 16 Списание за европски прашања 
‘Евродијалог’ 61.
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Глобална алијанса на Националните институции за човекови права) го евалуираше 
Народниот правобранител како НИЧП со статус Б, бидејќи му недостигаше мандат 
за промоција. Сè до тој момент, Народниот правобранител вршеше активности 
за промоција, но немаше законска основа за нив; тоа придонесе до неизвесноста 
околу идните изгледи да се продолжи со тие активности со новиот шеф на оваа 
Институција.120 Така, Законот беше изменет и дополнет за на институцијата да ѝ се 
додели таков мандат.121

Годишниот извештај на Народниот правобранител покажува мал пад во однос на 
севкупниот број случаи пријавени до институцијата, (примени 3,453 случаи во 
2019, во споредба со 3,458 во 2018 година, што следеше по пораст од 3,224 случаи 
во 2017 година). Бројот на случаи за недискриминација и правична застапеност 
падна на 60 предмети (1.7% од вкупниот број предмети), во споредба со 2018 (77 
предмети).122

Сектор за еднакви можности во Министерството за труд 
и социјална политика – правен застапник

Законот за еднакви можности на жените и мажите воспостави позиција на Правен 
застапник во Секторот за еднакви можности, при Министерството за труд и социјална 
политика (МТСП). Овој застапник има надлежност да решава по индивидуални 
претставки за нееднаков третман на жените и мажите и да соработува со други 
механизми за заштита (Народниот правобранител, КСЗД, државни инспекциски 
органи, итн.). Законскиот застапник може, исто така, по службена должност (на 
пр., автоматски) да отвори истрага за нееднаков третман, што дава можност за 
анонимно пријавување.

Покрај очигледните проблематични прашања околу независноста, што произлегува 
од позиционираноста на Законскиот застапник во рамки на министерството, 
Застапникот се соочува со сериозни прашања, како што се немањето видливост и 
недоволното пријавување,123 што е потврдено во верзијата на ова истражување од 
2019 година.124 Ова беше потврдено со проценката на спроведувањето на Законот за 
еднакви можности на жените и мажите. Според проценката, согласно со важечкиот 
Закон, Застапникот беше за првпат именуван во 2012 година, кога прими четири 
предмети. Оваа бројка падна на нула во 2013 година, додека на позицијата не беше 
именувано лице од 2014 до 2018 година. Во 2018, беше примен само еден предмет, 
којшто беше препратен до Застапникот од КСЗД.125 Како заклучок, Институцијата 
има слаба позиција според Законот и нема видливост, што придонесува до тоа 
речиси и да нема пријавување.

120  Билјана Котевска, „Национални институции за човекови права во Македонија: нормативни модели и 
предизвици” (Студиорум 2012).
121  Билјана Котевска, „Извештај за земјата за мерките за борба против дискриминацијата – Македонија“ 
(Европска Комисија, 2018).
122  Народен правобранител (Омбудсман), Годишен извештај за степенот на обезбедувањето почитување, 
унапредување и заштита на човековите слободи и права 2019 (2020), достапен на: http://ombudsman.mk/upload/
Godisni%20izvestai/GI-2019/GI-2019.pdf.
123  Најчевска и Котевска (n 24).
124  Лешоска и др (n 14).
125  Неда Чаловска Димовска, “Проценка на спроведувањето на Законот за еднакви можности на жените и 
мажите ” (2019), достапно на: https://www.mtsp.gov.mk/rodova-ramnopravnost.nspx. 

https://www.mtsp.gov.mk/rodova-ramnopravnost.nspx
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Трудов инспекторат

Трудовиот инспекторат може да постапува по барање кое го примил врз основа и 
на ЗСЗД и на Законот за еднакви можности за жените и мажите. Доколку утврди 
неоправдан нееднаков третман, тој може да изрече глоба.126 Исто така, тој може 
да издаде препорака, за да се превенираат идни прекршувања.

Мирно решавање на спорови

Согласно со Законот за мирно решавање на работните спорови, усвоен во 2007 и 
последователните амандмани, мирното решавање може да се бара во колективни 
и во индивидуални случаи во однос на правата и обврските и другите спорови 
од работните односи. Во поединечните случаи, механизмот за мирно решавање 
е достапен доколку споровите се поврзани со прекин на договор за работа или 
неисплатени плати. За споровите одлучува Одбор. Во случај на колективни спорови, 
Одборот издава препорака, додека во индивидуалните спорови арбитерот донесува 
одлука.127 Кај колективен спор, доколку странките ја прифатат препораката на 
Одборот, тие склучуваат спогодба. Доколку предмет на спорот е колективен 
договор, новата спогодба станува интегрален дел од колективниот договор. Сепак, 
доколку предмет на спорот не е конкретен колективен договор, спогодбата за 
разрешување на спорот, склучена од странките, има сила на судска спогодба. 
Во индивидуалните спорови, одлуката на арбитерот е законски обврзувачка и 
извршна. За колективни спорови, рокот е 20 дена од почетокот на спорот, а за 
лични спорови, рокот е 30 дена од почетокот на постапката, што прави ова да е 
поповолна постапка во споредба со долготрајните судски спорови.128

126  За опсегот на глобите, погледнете во наредното поглавје: ‘8. Санкции’.
127  Закон за мирно решавање на работните спорови (Службен весник на РM, бр: 87/2007, 27/2014, 102/2014, 
30/2016).
128  Повеќе информации за овој механизам може да се најдат на веб-сајтот на МТСП: http://www.mtsp.gov.mk/
mirno-reshavanje-na-rabotni-sporovi-baner.nspx. 

http://www.mtsp.gov.mk/mirno-reshavanje-na-rabotni-sporovi-baner.nspx
http://www.mtsp.gov.mk/mirno-reshavanje-na-rabotni-sporovi-baner.nspx
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САНКЦИИ

Санкциите и правните лекови варираат според законот, зависно од основата според 
која е поднесена претставката за дискриминација и процедурата според која се 
постапува по неа. Согласно со ЗСЗД, санкциите варираат согласно со процедурата, 
при што управните постапки нудат можност да се преиначи оригиналната одлука 
и повредата да се исправи во рок од 30 дена. Прекршочната постапка предвидува 
глоби во опсег од 50 до 10,000 евра зависно од подробностите на предметот, 
додека парничната постапка дава можност за обештетување. Може да се бара 
материјална и нематеријална штета доколку по предметот за дискриминација се 
постапува во работни спорови и во други парници пред граѓански суд.129 Сепак, 
севкупно, дури и според новиот Закон за прекршоци,130 не може да се каже дека 
санкциите за антидискриминација ги задоволуваат критериумите на ЕУ во смисла 
на делотворност, пропорционалност и одвраќање.131

Заклучок

Новиот ЗСЗД целосно го усогласи националното право со стандардите на ЕУ за 
законодавството за еднаквост, па отиде и подалеку од него. ЗСЗД ја прошири 
листата на изрично заштитените основи, вклучувајќи го родовиот идентитет, како 
и листа на забранети форми на дискриминација. Дефинициите на формите на 
дискриминација во Законот за работни односи се разликуваат од оние во ЗСЗД 
и треба да се усогласат во оваа смисла. Законот за работни односи треба да се 
усогласи со Директивата на ЕУ за баланс меѓу работата и приватниот живот, а 
концептот на родителско отсуство и правото на татковско отсуство треба да се 
воведат. Понатаму, забраната на прекинување на вработувањето во тек на одобрено 
отсуство за бременост, раѓање и родителство треба да се измени и дополни, за да 
ги штити работилниците од непродолжувањето на нивниот договор за вработување 
на определено време.

129  Закон за работните односи член 264-266.
130  Закон за прекршоците (Службен весник на РСМ, бр:96/2019).
131  Билјана Котевска, „ Анализа на хармонизираноста на домашното законодавство за еднаквоста и 
недискриминацијата“ (ОБСЕ 2015).
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СВЕСТ НА ЛУЃЕТО ЗА 
ПРИЈАВУВАЊЕ НА РОДОВО-
БАЗИРАНАТА ДИСКРИМИНАЦИЈА 
Ова поглавје ја испитува свеста на луѓето во однос на родово-базираната 
дискриминација. Наодите се изведени од анонимно онлајн истражување 
спроведено во 2018, а повторено во 2021 година. Истражувањето беше споделено 
на социјалните медиуми, и сите полнолетни граѓани доброволно можеа да 
учествуваат. Земајќи предвид дека одбироците од онлајн истражувањето се 
нерепрезентативни, читателите треба да имаат на ум дека пријавените проценти 
не ја отсликуваат присутноста на истражуваните појави во генералната популација 
во Северна Македонија. Понатаму, евидентираното зголемување или намалување 
кај процентите меѓу 2018 и 2021 година не нужно ги отсликува стварните промени 
во преваленцијата на искуствата или ставовите; толкувањата се неизбежно 
ограничени со методата што вклучува субјективен (non-probability) одбирок. Сепак, 
тие даваат содржајни квалитативни индикации за постоењето на родово-базираната 
дискриминација при работа во Северна Македонија.

И во 2018 и во 2021 година, мажите се помалку застапени како учесници во 
одбирокот (21% во 2018 и 17% во 2021). Покрај субјективниот (non-probability) 
одбирок, родовата диспропорција кај одбироците дополнително ја ограничува 
можноста да се заклчува за родово-базираните разлики. Сепак, сите одговори 
во истражувањето се обработени и се презентирани расчленето според родот, и, 
доколку се индикативни, воспоставените релации како родово-базирани разлики 
се протолкувани. Повторно, сепак заклучоците се ограничени во смисла на 
обопштување.

Во смисла на нерепрезентативност, мора да се забележи дека и во 2018 и во 2021 
година жените и мажите со повисоко ниво на образование и оние вработени со полни 
работно време се натпросечно застапени во одбирокот. Потпросечно застапени се 
руралните жени и мажи и етничките малцинства. Се препорачува читателот да ја 
консултира социо-демографската распределба на обата одбироци претставени во 
прилозите.
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СВЕСТ НА ЛУЃЕТО ЗА РОДОВО-БАЗИРАНАТА 
ДИСКРИМИНАЦИЈА 

Во 2018 година, над половина од учесниците во онлајн истражувањето (68%) се 
согласија дека родово-базираната дискриминација е спротивна на законот. Повеќе 
од секој десетти (13%) сметаа дека е незаконита, а речиси секој петти (19%) не 
знаеше. Во 2021 година, бројот на оние кои препознаваат дека родово-базираната 
дискриминација е спротивна на законот малку порасна, а бројот на оние кои 
мислат дека е законска малку се намали. Земајќи ги предвид ограничувањата на 
одбирокот, оваа промена не нужно отсликува промена на свеста кај населението. 
Покрај ова, сè уште  речиси секој петти испитаник (19%) во 2021 година не знаеше 
дека родово-базираната дискриминација е законски казнива.

Дали дискриминацијата против некого на работа поради тоа што се жена или маж 
е незаконска во Македонија? 
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Слика 5. Свест за законите поврзани со родово-базираната дискриминација при работа, според родот 
(2018 жени = 739, мажи = 156; 2021 жени = 784, мажи = 200)

Податоците од 2018 година укажаа дека повисокото образовно ниво и повисокиот 
приход се поврзани со свесноста за законската рамка за родово-базираната 
дискриминација при работа. Оваа „стратификација на свеста“ е особено забележлива 
кога се споредува распределбата на одговорите според нивото на образование. Иако 
повеќето испитаници со магистратура (84%) се согласија дека дискриминирањето 
против некого на работа поради родот на лицето е незаконито во Северна Македонија, 
54% од учесниците со средно образование и 47% од учесниците со основно или 
незавршено основно образование рекоа дека родово-базираната дискриминација е 
незаконска. Поврзаноста со нивото на образование и месечната нето-плата беше 
реплицирана во одбирокот од 2021 година, што дополнително ги потврдува овие 
индикации. Иако податоците не се репрезентативни за односните популации, луѓето 
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со пониско образовно ниво се потпросечно застапени и во одбирокот од 2018, и во 
оној од 2021 година), евидентираните релации може да укажат дека работниците 
кои се социоекономски помаргинализирани се дури уште поранливи на повредите 
на правата, земајќи предвид дека тие можеби немаат ресурси да ги препознаат, па 
со тоа и да ги употребат законските механизми.

Запрашани кај кои институции можат да ја пријават родово-базираната 
дискриминација при работа, и во 2016 и во 2021 година,  повеќе од половината го 
идентификуваа Трудовиот инспекторат. Приближно една четвртина од испитаниците 
во 2018 (25% од жените и 30% од мажите), и една третина во 2021 година (31% 
од жените и 32% од мажите), знаат дека можат да пријават дискриминација на 
Канцеларијата на народниот правобранител. Приближно една третина (35% од 
жените и 30% од мажите) во 2018 и четвртина (26% од жените и 29% од мажите) 
во 2021 рекоа дека може да се пријави и кај работодавачот.

Доколку се случи, овој тип на дискриминација на работа треба да се пријави на 
[ве молиме означете ги сите соодветни]:
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Работодавачот Трудовиот Народниот
правобранител

Полиција Ништо од
наведеното
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инспекторат

?

Жени
739
784

2021
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Мажи
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200
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35% 30%

54% 50%

25% 30%
13% 17%

2% 3%
14% 11%

26% 29%

57% 54%

31% 32%

5% 11%
2% 3%

11%12%

Слика 6. Препознавање на расположливите механизми за заштита против родово-заснованата 
дискриминација поврзана со трудот (2018 жени = 739, мажи = 156; 2021 жени = 784, мажи = 200)

Квалитативната анализа на искуството на испитаниците со родово-базираната 
дискриминација (поподробно разработена во наредното поглавје) сугерираа 
недоволно познавање во поглед на она што претставува родово-базираната 
дискриминација, и тоа може да се одрази на стапката на пријавени искуства со 
родово-базирана дискриминација. 
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Заклучок

Како заклучок, и во 2018 и во 2021 година, има испитаници кои не се информирани 
дека родово-базираната дискриминација е против законот и е казнлива. Податоците 
сугерираат мал пораст во свеста во 2021 година, но не можат да бидат конклузивни 
за тоа дали се случила вистинска промена кај ставовите на луѓето. Наодите, исто 
така, сугерираат дека работниците со пониско ниво на образование и пониски 
приходи треба да се приоритизираат во напорите за омоќување, зашто наодите 
и од 2018 и од 2021 година укажуваат дека работниците кои се социоекономски 
помаргинализирани се уште поранливи на прекршувања, земајќи предвид дека 
можеби немаат ресурси да препознаат дискриминација, па оттука да ги искористат 
заштитните механизми.



Родово-базирана дискриминација и работнички права во Северна Македонија ◆49

ПРИСУТНОСТ И ИСКУСТВА СО 
ДИСКРИМИНАЦИЈА 
Ова поглавје ги претставува генералните наоди поврзани со родово-базираната 
дискриминација во сферата на трудот и различните форми на родово-базираната 
дискриминација во врска со работните односи, според одговорите на испитаниците. 
Врз основа на резултатите од истражувањето од 2018 и 2021 година дискутираме 
за родово-базираната дискриминација при вработувањето и унапредувањето, 
повредите на правата на работниците, повредите на правата на породилно 
отсуство, сексуалното вознемирување на работа и правата на работниците во тек 
на COVID-19. 

РАЗМИСЛУВАЊА ЗА СЕВКУПНАТА ПРИСУТНОСТ

Не може да се знае прецизната присутност (преваленција) на родово-базираната 
дискриминација, имајќи предвид дека голем број случаи никогаш не се пријавуваат. 
Од учесниците во онлајн истражувањето беше побарано да размислат дали мислат 
дека некогаш биле третирани поинаку (биле дискриминирани), бидејќи се жена 
или маж.

Искуство со дискриминацијата (самопроценето)

37% 37%

24% 23%

0%
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Слика 7. Искуство со родово-базираната дискриминација, според родот (2018 uжени = 524, мажи = 
107; 2021 жени = 627, мажи = 164)

Севкупно, 37% од жените во 2018 и во 2021 година изјавиле дека искусиле 
родово-базирана дискриминација при работа во споредба со 24% од мажите во 
2018 и 23% во 2021 година. Во 2018, при контролирање на другите демографски 
карактеристики, секторот на вработување, работната позиција и месечната нето 
плата, жените се соочуваа со двапати (2.15) поголема веројатност да искусат 
родово-базирана дискриминација при работа отколку мажите. Проценката на 
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мултиваријантната132 релација исто така сугерираше дека за работниците со 
повисоки нивоа на образование беше поверојатно да искусиле родово-базирана 
дискриминација при работа. Сепак, може да се каже дека пообразованите лица 
се посклони да ја препознаат дискриминацијата, што значи дека можеби лицата 
со пониски нивоа на образование искусиле дискриминација, но за тоа не биле 
свесни. Во однос на секторот на вработување, во 2018 година повеќе од половина 
од работниците кои искусиле родово-базираната дискриминација (61%) работеле 
во приватниот сектор кога ја искусиле дискриминацијата.
За подобро да се разбере природата на искусената родово-базирана дискриминација, 
се анализираа сеќавањата на испитаниците на овие искуства. Квалитативната 
анализа на пријавените искуства сугерираше дека дури и во професионално работно 
опкружување  жените се сведени на родови стереотипи, како тој за домаќинка: 

На жените им се „доделени“ традиционални родови улоги што се перципираат 
како неспоиви со професионалниот контекст. Понатаму, жените можеби мораат да 
избираат меѓу семејството и кариерата. Често, тој избор е веќе направен во нивно 
име:

132  Проценката на мултиваријантните релации е направена преку логистичка регресија што ни овозможува да 
ја земеме предвид предиктивната вредност на повеќе од една социодемографска варијабла истовремено. 

Те тераат ти да чистиш, зашто си жена (Жена, 48, урбана средина, 
2018)

На интервју за работа, ме прашаа дали сум мажена и дали планирам 
да имам деца во блиска иднина […] не ме вработија, и маж ја доби 
таа позиција. (Жена, 36, урбана средина, 2018)

Требаше да потпишам договор за вработување и ме прашаа „Дали 
планитрате да останете бремена во наредните 2 години?”. 
Договорот не беше склучен бидејќи јас не дадов јасно „Не“ на 
прашањето за идните планови за деца. (Жена, 31, урбана средина, 
2021)

Не ме вработија, (иако имам одлични вештини и релевантно 
искуство за таа позиција) само зашто неодамна се бев омажила, 
па работодавачот  претпостави дека сум бремена. Ме праша, јас 
реков дека не сум. Потоа ме праша кога плаинирам па јас станав и 
си заминав. (Жена, 27, урбана средина, 2021)
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„Товарот на избор“ демне дури и кога жената ќе ја добие работата: 

Искуствата собрани преку онлајн истражувањето потврди дека бременоста е 
критичен настан во кариератата на жената и често е терминална точка во нејзината 
кариерна патека:

Покрај овие стереотипи за домаќинка и родилка, работничките се соочуваат и со 
принуда и сексизам во форма на објектификација: 

Работев 4 до 5 години со договор на дело. Кога се омажив, ми 
рекоа дека треба да сум многу внимателна околу моите планови за 
деца […] бидејќи моето работно место не е сигурно (Повторувам 
дека ова се случи по 4 или 5 години работа за таа компанија). По 
овој разговор со претпоставениот, решив да дадам отказ. (Жена, 
36, урбана средина, 2021)

Ја загубив работата поради бременост, а работев три години во 
[компанијата]. Бев бремена четири месеци кога кажав за мојата 
бременост. За една седмица ја загубив работата. (Жена, 24, урбана 
средина, 2018)

Бев деградирана на пониска позиција само зашто бев бремена. 
(Жена, 32, урбана средина, 2018)

За да не ја загубам работата, без принудена да се вратам на работа 
14 дена откако се породив. (Жена, 40, урбана средина, 2018)

Двапати бев отпуштена поради бременост, во обете мои бремености. 
(Жена, 39, урбана средина, 2021)

Добив отказ три седмици откако решив да не спијам со мојот шеф. 
Бев многу добра во работата, и тој не ми даде причина зошто ме 
отпишти. Тој само рече дека веќе не им требам. (Жена, 28, урбана 
средина, 2018)

Не сакам да навлегувам во детали, но ми беше понудена повисока 
позиција во замена за секс. (Жена, 27, урбана средина, 2018)
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Земајќи ги предвид родовите улоги, жените исто така биле перципирани како 
помалку компетентни од нивните машки колеги:

 

Според постојните стереотипи се перципира дека жените не  помалку заслужуваат 
еднаква плата за еднаква работа:

Сите директори таму каде работам сега се мажи. На состаноците, 
главно мажите земаат збор. На претходното работно место, 
претпоставените си дозволуваа да  кажуваат вулгарни коментари 
во врска со изгледот, флертувње, состаноци во хотел, и сл. (но тоа 
беше секогаш формулирано на граница, за да може да се толкува 
како само „обично додворување“. (Жена, 44, урбана средина, 2021)

На интервју за работа, ми беше кажано дека нивната работа не 
може да ја врши жена, бидејќи жените не се интелигентни колку 
мажите. (Жена, 22, урбана средина, 2021)

Мојот шеф претпочита машки колеги за унапредување и за деловни 
зделки. (Жена, 32, урбана средина, 2021)

Мојот нов менаџер ме деградираше на пониска позиција, иако сум 
во компанијата седум години, од основањето, и имам 25 години 
работно искуство. Неговите зборови беа: „Задоволен сум со твојата 
работа, но бидејќи си жена, ќе мора да работиш на пониска 
позиција. Тоа е за твое добро“. (Жена, 44, урбана средина, 2018)

На првото интервју со генералниот директот на моето претходно 
работно место, тој рече (цитирам): „Напиши ми тоа и тоа, не 
верувам дека си доволно писмена, бидејќи си девојка” …
„На твоја возраст, зошто немаш интимна врска?” (Жена, 25, урбана 
средина, 2021)

Работам во енергетика, претежно машко опкружување, а моите 
машки колеги свесно ми даваат полесни задачи, додека оние 
важните, што водат кон унапредување, ги споделуваат меѓусебе. 
Формираат работни односи и се зближуваат во кафеани и барови 
после работа, што им дава предност. (Жена, 54, урбана средина, 
2021)

На истата работна позиција, со истите работни одговорности и исто 
ниво на образование, примав 3 000 денари помалку од машкиот 
колега. Кога посочив дека тоа е дискриминација, почнавме да 
примаме еднакви плати. (Жена, 29, урбана средина, 2018)
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Одбирокот од мажи кои ги споделија своите искуства со родово-базираната 
дискриминација беше инконклузивно мал, но може да се воочи дека и мажите 
се соочуваат со дискриминација кога работното место е стереотипно родово-
сегрегирано.

Според традиционалните родови улоги, мажите на работното место се перципирани 
како оние што треба „да креваат тешко“ и да вршат работа што бара физичка сила:

Кога мажите велат дека се соочиле со дискриминација бидејќи жените биле 
унапредени или имале „привилегиран“ третман, испитаниците во истражувањето 
често имплицирале сексуална објектификација или вознемирување на колешките 
кои биле „привилегирана“ жена:

Имам пониска плата во споредба со моите машки колеги со кои 
работам на исто хиерархиско ниво. (Жена, 45, урбана средина, 
2021)

Платените дополнителни ангажмани секогаш се даваат на мажите. 
Неплатената дополнителна работа останува за жените. (Жена, 43, 
урбана средина, 2021)

„Ова не е работа за маж; луѓето сакаат да гледаат млади девојки 
што работат на таа позиција“ (Маж, 30, урбана средина, 2018)

Од мене постојано бараат да вршам тешки физички задачи, бидејќи 
сум единствениот маж во канцеларијата каде шефовите неколкупати 
ме нарекоа „амал“ (носач). Јас сум релативно слаб маж со 
здравствени проблеми што ме спречуваат да кревам тешки 
предмети. (Маж, 26, урбана средина, 2021)

Апсолутно секоја физичка работа се остава за мене, дури и кога 
станува збор за секојдневни нешта како „донеси ми ја кутијата“ 
што не тежи повеќе од 5 kg. (Маж, 33, урбана средина, 2021)

Ако си жена, секогаш има повеќе бенефиции и можеш лесно да 
добиеш што сакаш од шефот. АКо си маж, тој ти се дере и слично. 
Кога си маж, немаш што да понудиш за возврат. (Маж, 37, урбана 
средина, 2021)

Жените се унапредуваат, но најверојатно се сексуално 
злоупотребени од претпоставените. (Маж, 50, урбана средина, 
2021)
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Иако неколкумина од работниците пријавиле дека искусиле родово-базирана 
дискриминација, алармантно е што мал број го пријавиле своето искуство на 
институција или официјален механизам. На прашањето кои институции ги 
контактирале во врска со тоа што им се случило, 85% во 2018 и 86% во 2021 
година рекоа дека не контактирале ниедна од наведените институции. И во 2018, 
и во 2021 година само 5% контактирале со Трудовиот инспекторат, помалку од 5% 
контактирале со други институции или механизми. Само 12 жени и двајца мажи, 
што е 7% од оние кои искусиле родово-базирана дискриминација, биле вклучени 
во судска постапка поврзана со дискриминација при работа во 2018 година, додека 
само еден маж и седум жени (3%) биле вклучени во судски постапки поврзани со 
дискриминација при работа во 2021. 

Со која институција сте биле во контакт во врска со она што ви се случило? 
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Слика 8. Институции контактирани за родово-базираната дискриминација искусена на работа (2018, 
жени = 192, мажи = 26; 2021 жени = 231, мажи = 38)

Како заклучок, искуствата споделени анонимно преку онлајн истражувањето 
покажуваат дека сексизмот и родовите стереотипи се чини дека ја разгоруваат 
родово-базираната дискриминација со која се соочуваат жените и мажите на 
работа. Особено жените биле принудени да направат „избор“ меѓу имањето деца 
и вработеноста. Бременоста остана „пречка“ за жените во тек на процесот на 
вработување, а вработените мајки ризикуваат да ја загубат работата или да не можат 
да најдат работа бидејќи работодавачите ги перципираат како помалку посветени 
или нефлексибилни вработени. Дополнително, работничките се соочуваат со 
сексуално вознемирување и искусиле дека нивните шефови или машките колеги ги 

Кога конкурирав за работа како рецепционер, рекоа: „Маж нема да 
се вклопи во нашиот тим; претпочитаме млади и жени.” (Маж, 41, 
урбана средина, 2021)
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третираат како сексуални објекти. Некои мажи искусиле дискриминација врз основа 
на родови стереотипи, особено во врска со нивната „инхерентна биолошка сила“. 
Кога мажите се чувствувале дека се соочуваат со дискриминација како резултат 
на унапредувањето и „привилегираниот третман“ на жените, тие имплицирале 
сексуална објектификација или вознемирување на „привилегираната“ колешка.

Алармантно е дека и во 2018 и во 2021 година, огромно мнозинство од учесниците 
во испитувањето кои искусиле родово-базирана дискриминација не контактирале со 
ниедна релевантна институција за поддршка или за правда. Само 5% контактирале 
со Трудовиот инспекторат, а помалку од 5% контактирале со други институции или 
механизми.

ВИДОВИ ДИСКРИМИНАЦИЈА 

Ова потпоглавје ги испитува различните видови на родово-базираната 
дискриминација при работа, вклучувајќи дискриминација при вработувањето, 
унапредувањето, кај договорите, платата, условите за работа, породилното отсуство 
и сексуалното вознемирување на работа. Потоа се дискутира за дополнителни 
форми на дискриминација што ги пријавиле испитаниците во истражувањето во 
тек на пандемијата со COVID-19.

Дискриминација при вработувањето

Наодите од истражувањето во 2018, односно 2021 година сугерираат дека 
прашањата за брачен и родителски статус на апликантот и за со ова поврзаните 
идни планови за брак и деца се мошне вообичаени во тек на интервјуата за 
вработување. Се чини дека почесто жените да се „испрашувани“ на вакви теми, 
иако тие не се поврзани со нивните вештини и компетенции. Во 2018 година, 65% 
од жените и 47% од мажите кои учествувале на интервју за работа во последните 
десет години биле прашани дали се во брак, додека 30% од жените и 21% од 
мажите биле прашани дали планираат да стапат во брак. Истото важело и во 2021 
година; повторно над половината (56%) од жените и 41% од мажите кои имале 
барем едно интервју за работа во последните три години биле прашани за брачниот 
статус или брачните планови. Вооченото намалување на процентот од жените кои 
искусиле потенцијално дискриминирачки прашања поврзани со брачниот статус 
може да имплицира извесна промена во скорешните години. Сепак, тоа може да се 
припише и на намалувањето на референтниот период, од „последните 10 години”  
на „последните 3 години” и намалувањето на процентот на оние кои одговориле 
на тие прашања. На пример, во 2018 година, кога референтниот период беше 10 
години, 75% од жените и 70% од мажите имале најмалку едно интервју, додека во 
2021 година, кога референтниот период беше три години, 55% од жените и 43% 
од мажите имале најмалку едно интервју.
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Во врска со статусот на родител, во 2018 година, 43% од жените кои учествувале 
во интервју за работа биле прашани дали имаат деца (во споредба со 28% од 
мажите); а 36% биле прашани дали планираат да имаат деца (во споредба со 21% 
од мажите). Во меѓувреме, од 8% од жените бил побаран медицински доказ дека 
не се бремени. Во 2021 година, 50% од жените биле прашани дали имаат деца 
или планираат да ги имаат (во споредба со 33% од мажите), а од 4% бил побаран 
медицински доказ дека не се бремени.

Севкупно, 74% од жените кои учествувале во интервју (во споредба со 54% од 
мажите) во 2018, и 64% од жените (во споредба со 52% од мажите) во 2021 
година имале искуство со прашања од интервју што би можеле да имплицираат 
дискриминација. Повторно, намалувањето на бројот вакви искуства може да се 
толкува во контекст на сменетиот референтен период и донекаде сменетите 
потпрашања.

На интервју за работа дали некогаш ви поставиле прашања во врска со:
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Слика 9. Искуство со потенцијално дискриминирачки прашања за интервју кај работниците кои имале 
најмалку едно интервју за вработување во последните десет години, според родот (2018, жени = 445, 
мажи = 96; 2021 жени = 383, мажи = 80)

И за жените и за мажите, типот на дискриминација со кој најчесто се соочуваат при 
вработувањето била дискриминацијата врз основа на возраст (40% во 2018 и 34% 
во 2021 година). Интересно е да се спомене дека во 2018 година поголем процент од 
жените посочил дека биле дискриминирани врз основа на возраст, а во 2021 година 
тоа го сторил поголем процент од мажите, но повторно не можеме конклузивно 
да наведеме разлики по род, земајќи го предвид одбирокот од истражувањето. Во 
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меѓувреме, една четвртина (25% во 2021 година) или повеќе (27% во 2018) сметале 
дека биле дискриминирани врз основа на родот. Иако бројот на жени и мажи во 
одбироците во истражувањето (2018 и 2021 година) не се разликувал во однос 
на нивната перцепција околу тоа дали искусиле родово-базирана дискриминација, 
обете истражувања сугерираат дека значително поголем број од жените биле 
дискриминирани при вработувањето бидејќи имаат деца или планираат да имаат 
деца. 

Како што илустрира слика 10, во 2021 година, во споредба со 4% од мажите, секоја 
петта (21%) жена искажала дека била дискриминирана при вработувањето, врз 
основа на нејзиниот статус како родител или идните планови да има деца. 

По ваше мислење, дали некогаш не сте ја добиле работата за која сте 
конкурирале, поради: 
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Слика 10. Искуства со дискриминација при вработувањето меѓу работниците кои имале најмалку едно 
интервју за вработување во последните десет години, според родот (2018 жени = 427, мажи = 96; 
2021 жени = 383, мажи = 80)

Кога ќе се земат предвид сите наведени основи на дискриминација, меѓу жените 
кои имале најмалку едно интервју за вработување (во последните 10 години за 
2018 година и 3 години за 2021), 68% во 2018 и 65% во 2021 сметале дека биле 
дискриминирани при вработувањето и ангажирањето. Кај мажите, ова порасна 
од 58% во 2018, на 64% во 2021 година; ова може делумно да се припише на 
новововедените „место на живеење“ и „вероисповест“ како можни сигнификатори 
за дискриминација во истражувањето од 2021 година. За одбележување е дека 
во 2021 година, повеќе мажи посочија дека биле дискриминирани врз основа на 
сексуалната ориентација, односно родовиот идентитет.
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Како заклучок, поголем дел од испитаничките пријавиле дека имале искуства со 
прашања од интервјуа за работа што би можеле да имплицираат дискриминација, 
најчесто поврзана со брачниот или родителскиот статус или идните планови да се 
заснова семејство. Прашани дали искусиле дискриминација при вработувањето, и 
жените и мажите пријавиле ејџизам (дискриминација според возраста) и родово-
базираната дискриминација. Сепак, податоците сугерираат дека за жените е 
поверојатно отколку за мажите да бидат дискриминирани бидејќи се мајки или 
планираат семејство. Ова го поткрепува претходниот заклучок дека наметнатиот 
конфликт меѓу семејството и кариерата ја разгорува родово-базираната 
дискриминација на жените.

Дискриминација при унапредувањето

Онлајн истражувањето ги проценува перцепциите и искуствата на работниците 
со дискриминација при унапредувањето. И во 2018, односно 2021 година се чини 
дека повеќе испитанички отколку испитаници се соочиле со родово-базираната 
дискриминација (14% од жените и 5% од мажите во 2018; и 10% од жените и 
4% од мажите во 2021). Во одбирокот од 2021 година, за жените, исто така, 
беше поверојатно да искусат ејџизам при унапредувањето (12% од жените, 7% 
од мажите); додека во одбирокот од 2018 година за мажите беше поверојатно да 
се соочат со дискриминација врз основа на нивната етничка припадност (7% од 
жените, 15% од мажите) или вероисповест (2% од жените, 9% од мажите). 

Дали некогаш ви се случило вашиот работодавач да не ве земе предвид за 
унапредување, поради … (означете ги сите соодветни)
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Слика 11. Искуства со дискриминација при унапредувањето кај лицата кои работеле во последните 
десет години, според родот (2018 жени = 331, мажи = 89; 2021 жени = 885, мажи = 227)
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Кога се земаат предвид сите потенцијални основи за дискриминација, наодите 
од истражувањето од 2018 година сугерираат дека за жените и мажите е 
еднакво веројатно да искусат дискриминација при унапредувањето (54% од 
жените, 55% од мажите), додека во 2021, за жените беше поверојатно да се 
соочат со дискриминација при унапредувањето (28% од жените, 16% од мажите). 
Намалувањето на процентот испитаници во истражувањето кои пријавиле дека се 
соочуваат со дискриминација при унапредувањето во 2021 година, во споредба со 
2018, треба да се толкува во контекст на фактот дека „личната преференција на 
работодавачот“ беше отстранета од истражувањето во 2021 година како можен 
тип дискриминација, поради нејзината неодреденост. Ова може да придонело 
до помалиот број испитаници кои изјавиле дека искусиле некоја форма на 
дискриминација. 

Кршења на договорите 

Онлајн истражувањето исто така се стремеше да ја процени распространетоста на 
повредите на правата од работен однос и условите што може да ги перпетуираат, 
фокусирајќи се на потенцијалните родово-базирани разлики што може да 
имплицираат родови нееднаквости. 

Во истражувањето од 2018 година, од 36% од оние кои работеле во последните 
десет години било побарано да работат редовно, без договор, а 31% посочиле дека 
од нив било побарано да потпишат договор за вработување без да им е дозволено 
да ги прочитаат и разберат условите на договорот. Во 2021 година, од 15% било 
побарано да работат без договор, а од 19% било побарано да потпишат договор 
за вработување без да им е дозволено да ги прочитаат и разберат условите на 
договорот. Иако има намалување на процентот на оние кои искусиле вакви повреди 
во врска со договорите за вработување, за одбележување е дека референтниот 
период во 2018 година беше „последните десет години“; додека во 2021 година тоа 
беше „последните три години”. 

Од испитаниците во истражувањето кои во моментов се вработени, 11% во 2018 
и 9% во 2021 година немале договор за вработување. Во врска со траењето на 
договорот, распределбите останале слични во 2018 и во 2021 година. Меѓу 
учесниците кои имале договор за вработување , повеќе од половината (53% во 
2018 и 60% во 2021) имале договори на неопределено време, додека приближно 
една третина (35% во 2018 и 29% во 2021 година) имале договор за вработување 
со траење од помалку од една година. Незанемарливо малцинство од работниците 
(15% во 2018 и 13% во 2021 година) имале договор за вработување со траење од 
три месеци или помалку. 

Истражувањето исто така ги оценуваше перцепциите на вработените учесници во 
однос на тоа кој се чини дека има подолги договори за вработување: жените, мажите 
или дали е исто и за едните и за другите. Повеќе од половината од испитаниците 
(56% во 2018 и 66% во 2021) изјавија дека е исто и за мажите и за жените, а 29% 
во 2018 и 23% во 2021 не знаеле. Од остатокот од учесниците, слични проценти 
сметаа дека мажите (5% во 2018 и 4% во 2021) или жените (4%, и во 2018 и во 
2021 година) имаат подолги договори.
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Во однос на работното време, половина од испитаниците (52% во 2018 и 50% во 
2021) изјавиле дека обично работат меѓу 21 и 40 часа седмично. Во меѓувреме, 
44% во 2018 и 48% во 2021 година рекле дека обично работат прекувремено, 
односно повеќе од 40 часа седмично. Обете истражувања, од 2018 и 2021 година 
сугерираат дека секторот на вработување значително ја определува веројатноста од 
прекувремена работа, а дека прекувремената работа е поприсутна кај работниците 
во приватниот сектор; половината (51%) во 2018 или повеќе од половината (56%) 
во 2021 од оние вработени во приватниот сектор работеле повеќе од 40 часа 
неделно во споредба со приближно секое трето лице (34% во 2018) или почесто од 
секое трето лице (39% во 2021) кое работело во јавниот сектор.

Обете истражувања, и она од 2018 и 2021 година, сугерирале дека мажите се 
платени за прекувремена работа многу почесто отколку жените. Споредбено 
поголем процент од мажите биле платени за дополнителното време во кое работеле 
(28% во 2018, 25% во 2021) отколку жените (19% во 2018, 17% во 2021).

Како заклучок во обете истражувања, конзистентно значително малцинство од 
работниците имале договори за вработување што траеле три месеци или помалку, 
а еден од десет немал никаков договор за вработување, што ги поставило во 
прекарна положба да бидат отпуштени кога на работодавачот веќе нема да му бидат 
потребни нивните услуги. Повеќе од половината од работниците во приватниот 
сектор работеле прекувремено, но не сите биле платени за тоа. За мажите било 
поверојатно да се платени за остварената прекувремена работа, според податоците 
од 2018 и 2021 година.

Повреди на правото на еднаква плата за еднаква работа

Податоците од истражувањето не дозволуваат експлицитно изведување на 
повредите на правото на еднаква плата за еднаква работа. Родово расчленетите 
податоци од Државниот завод за статистика се достапни за 2010, 2014 и 2018 година 
и можеме да воочиме дека во просек мажите добивале повисока месечна нето 
плата. Последните достапни податоци за родовиот јаз во платата од Државниот 
завод за статистика сугерираат јаз од 9 п.п. за 2014 година, сепак, други незвисни 
истражувања сугерираат дека родовиот јаз кај платите во Северна Македонија е 
18-19%133. Поинтригантно е што оваа студија наоѓа дека кога ќе се земат предвид 
личните карактеристики и карактеристиките како работна сила (како што се 
образованието и работното искуство), родовиот јаз всушност се проширува, што 
имплицира дека диспаритетите кај платата отсликуваат перзистентна родово-
базирана дискриминација на пазарот на работни места. За жал, нема ажурирани 
податоци за прилагодениот родов јаз. Споредбено, Северна Македонија е рангирана 
на трето место одзади меѓу земјите-членки на ЕУ во доменот на пари, што ги 
мери родовите нееднаквости во областа на финансиските ресурси и економската 
положба, според Gender Equality Index (индексот на родова еднаквост). 

133  М. Петрески и Н. Мојсоска Блажевски, 2015. „Родовиот и мајчинскиот јаз во поранешна Југословенска 
Република МАкедонија: економска анализа”, извештај Бр. 6 / 2015, МОТ.
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Запрашани за евентуално искуство кога нивниот работодавач неточно ја пријавил 
нивната плата (на пример, за да одбегне плаќање даноци или пензиски придонеси), 
12% во 2018 и 8% во 2021 година, укажаа дека нивниот работодавач не ја пријавил 
нивната вистинска плата на државните власти, а 15% (и во 2018 и во 2021 година) 
не знаеле дали е ова случај. Податоците укажуваат дека работниците кои имаат 
искуства со некоректно пријавени плати, во просек, имаат помали плати. Во 

Случај 1

Жена која работи како припадник на специјална единица на полицијата од 
2013 година не добивала иста плата како нејзините машки колеги со ист ранг 
од истата единица, иако имала добри резултати во работењето во целиот 
период како припадник на оваа единица, секогаш била позитивно оценета од 
нејзините претпоставени, а исто така стекнала и степен на магистер по право. 
Покрај пониската плата, таа била изложена на сексуално вознемираување од 
страна на нејзините соаботници и нејзиниот шеф. Откако презела чекори да 
се заштити од дискриминација, таа била деградирана на позиција со понизок 
ранг и пониска плата од претходната. Таа поднела претставка до Народниот 
правобранител, и било утвредно дека постоела дискриминација врз основа на 
полот. Во јули 2021 година, таа повела парница за заштита од дискриминација 
против Министерството за внатрешни работи. 

Овој случај е илустрација за пример на родово-базирана дискриминација во 
врска со платата, како и сексуално вознемирување. Дополнително, тој илустрира 
виктимизација, односно последици што се трпат поради пријавувањето 
дискриминација, иако виктимизацијата е незаконита според законската рамка.
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одбирокот од 2018 година, повеќе од една петина (22%) од работниците со месечна 
нето плата меѓу 12 001 и 15 000 денари имале искуство со погрешно декларирана 
плата, во споредба со 3% од работниците со месечна нето плата меѓу 20 001 и 25 
000 денари. Во одбирокот од 2021, 17% од работниците со месечна нето плата 
меѓу 12 001 и 15 000 денари имале искуство со погрешно декларирана плата во 
споредба со 2% од оние со месечна нето плата меѓу 30 000 и 35 000 денари. 

Секторот на вработување е исто така значајна детерминанта; податоците сугерираат 
дека за лицата вработени во приватниот сектор е поверојатно да имаат искуства со 
некоректно декларирани плати. Во 2018, во споредба со 4% од лицата вработени 
во јавниот сектор, една петтина (20%) од вработените во приватниот сектор 
изјавија дека нивниот работодавач не ја пријавува нивната вистинска плата. Во 
2021 година, оваа врска беше потврдена, со 16% од оние вработени во приватниот 
сектор искусиле неточно декларирани плати, во споредба со 1% од оние во јавниот 
сектор и граѓанското општество.

Понатаму, работодавачите во 2018 година побарале од 10% од вработените 
испитаници, и од 6% во 2021 година, да вратат дел од нивната плата. Во 2018, беше 
евидентно дека ова се случува значително поретко во јавниот сектор (5%) отколку 
во приватниот сектор (13%). Во 2021 година, ова беше потврдено; во споредба 
со 2% во јавниот сектор, од 8% во приватниот сектор и 10% во граѓанското 
општество било побарано да вратат дел од нивната плата на нивниот работодавач. 
Податоците во 2018 година исто така сугерираат дека споредливо поголем процент 
од мажите (16%) пријавија дека од нив било побарано да вратат дел од нивната 
плата, отколку што тоа било случај со жените (8%), но ова не било случај во 2021 
година. 

И во 2018, односно 2021 година, од значително повисок процент од работниците 
со пониски плати било побарано да вратат дел од нивната плата на нивниот 
работодавач. Иако бројот на учесниците со ниски плати одбирокот беше мал, 
наодот е индикативен. Во 2018 година, кај 10 од 24 испитаници со ниски плати или 
плата помала од минималната (42%) било побарано да вратат дел од својата плата 
на нивниот работодавач. Во 2021, од 12 of 64 (19%) од ваквите работниците било 
побарано да вратат дел од нивната плата, во споредба со 2 од 91 (2%) од оние со 
плати меѓу 30 0001- 35 000 денари.

Како заклучок, наодите од онлајн истражувањето укажуваат дека значително 
малцинство од работниците пријавиле дека нивниот работодавач не го пријавува 
целиот износ на нивната плата на властите, или/и бара од работниците да вратат 
дел од нивната плата на нивниот работодавач. Истражувањата, и она од 2018, и она 
од 2021 година сугерираат дека овие повреди се случуваат почесто во приватниот 
сектор. Алармантно е што работниците во најниската платна класа, вклучувајќи ги 
и оние кои добиваат помалку од минималната плата, се чини дека се значително 
повеќе засегнати.
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Кршења на правата на отсуство за бременост и 
мајчинство

Од жените – испитанички во 2018 година, 30% биле бремени додека биле 
вработени, најмалку еднаш во последните десет години, а за 17% од овие жени, 
правото на платено породилно отсуство било ускратено; тие не добивале ни плата, 
ниту надомест од владата во тек на нивното породилно отсуство. Во 2021, 14% 
од испитаниците жени биле бремени додека биле вработени, барем еднаш во 
последните три години, а на 14% од нив им било ускратено правото на платено 
породилно отсуство. Во 2018 година, веројатноста да не се добие надоместок од 
владата во тек на породилното отсуство имаше тенденција да е повисока за жените 
кои работат во приватниот сектор; 30% од жените во приватниот сектор не биле ниту 
платени, ниту добиле надомест од владата, во споредба со 12% од оние вработени 
во јавниот сектор. Наодот не се потврди во 2021 година што може и да се должи на 
помалата големина на одбирокот поради смалениот референтен период, од десет 
на три години. Сепак, наодите сугерираат дека на некои работнички и натаму им 
било ускратено нивното право на платено породилно отсуство.

По нивното породилно отсуство, 71% од жените во 2018, и 74% во 2021 се вратиле 
на своето претходно работно место. Во 2018 година, 22% посочиле дека биле под 
притисок да се вратат на работа порано од планираното. Во 2021 година, ова се 
намали, а 12% пријавиле ваков притисок од нивниот шеф или претпоставен. Кога 
се вратиле на работа, 29% во 2018 и 33% во 2021 година чувствувале дека нивните 
колеги или шефот ги третирале поинаку зашто го користеле отсуството.

Случај 2

Во февруари 2020, бремена работничка се обрати на Хелсиншкиот комитет за 
човекови права на Северна Македонија во врска со повреда на нејзините права 
од работен однос; нејзиниот договор за вработување беше прекинат додека 
таа била на боледување поради високоризична бременост. Имено, во јануари 
работничката го информирала својот супервизор преку Viber за нејзината состојба 
поврзана со бременоста. Таа исто така по е-пошта ги информирала нејзиниот 
колега од здравствената служба. Истот ден кога ги информирала нејзините колеги 
за нејзината состојба, таа добила телефонски повик од менаџерот за човечки 
ресурси и била поканета на состанок каде била известена дека нејзиниот договор 
за вработување ќе биде прекинат поради неоправдано отсуство од работа во 
претходниот период. Во врска со овие тврдења, работничката никогаш не добила 
некое предупредување од менаџерот за човечки ресурси или од нејзиниот 
претпоставен.

Наредниот ден, менаџерот за човечки ресурси побарал од работничката да 
потпише спогодба за прекин на нејзиниот работен однос. Ѝ било кажано дека 
доколку не ја потпише спогодбата, ќе биде отпуштена истиот ден. Таа одбила да 
ја потпише спогодбата. Оттука, нејзиниот лаптоп, мобилен телефон и работна 
картичка ѝ биле одземени. 
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Прашани конкретно за „третманот пред и после“, 8% во 2018 и 9% во 2021 година 
изјавиле дека имале пониска плата откако го користеле отсуството; една петтина 
(22% во 2018, односно 2021 година) сметале дека имале повеќе одговорности 
кога се вратиле, а 6% (во 2018, односно 2021 година) рекле дека имаат помалку 
одговорности. Понатаму, 3% (во 2018, односно 2021 година) рекоа дека имаат 
помалку работни часови по своето породилно отсуство, додека 8% во 2018 и 4% 
во 2021 година изјавија дека имале повеќе работни часови. Освен ако вработената 
тоа не го побара изрично, различниот третман после породилно отсуство сугерира 
форма на родово-базирана дискриминација и повреда на правата од работен однос 
на работниците.

Повреда на правото на татковско отсуство

Според Законот за работни односи, татковците може да земат отсуство до седум 
дена (зависно од колективниот договор во различни индустрии и сектори) кога 
имаат новороденче или посвоено дете или деца. Законот не го смета ова за 

Ситуацијата ѝ предизвикала значителен стрес на работничката. Како резултат 
на тоа, поради нејзината состојба, биле пренесена во болница бидејќи крвавела. 
Била неспособна за работа и ѝ било определено боледување од 14 дена. Истиот 
ден кога ѝ било определено боледување, била отпуштена од работа и одјавена од 
задолжителното социјално осигурување што дотогаш го плаќал работодавачот. 
Го информирала работодавачот за нејзината состојба и за фактот дека била на 
боледување. 

Бремените работнички се посебно заштитени со македонското трудово право. 
Според Член 101 од  Законот за работни односи, работодавачот не може 
да го прекине договорот за вработување на бремена работничка. Доколку 
работничката изврши сериозна повреда на договорните обврски, таа може да 
биде отпуштена само во договор со синдикатот или со одобрение од Државниот 
трудов инспекторат. Хелсиншкиот комитет и работничката го пријавија случајот 
во Државниот трудов инспекторат. По извештајот, Инспекторатот изврши надзор. 
Трудовиот инспекторate утврди дека работодавачот ги прекршил одредбите 
од Законот за работни односи и наредил работодавачот да ја врати на работа 
бремената работничка и повторно да ја пријави како вработена во Агенцијата за 
вработување и задолжителното социјално осигурување. 

„Фрустрира тоа што пристапот кон правдата преку судење е скап и бавен“ рече 
таа. 

„Не ќе бев мотивирана да поведам судска постапка ако бев сама.”

„Ми дадовте мотивација, волја и финансиска сигурност да поведам судска 
постапка“ рече таа, во врска со поддршката добиена од Хелсиншкиот комитет 
за човекови права.



Родово-базирана дискриминација и работнички права во Северна Македонија ◆65

татковско отсуство, туку поскоро отсуство од семејни причини134 и надоместокот за 
ова го исплаќа работодавачот135 . Трудовото законодавство не пропишува татковско 
отсуство како гарантирано право за вработените татковци (или партнери), што 
е случај со породилното отсуство.136 Татковците можат да користат платено 
(породилно) отсуство само доколку мајките не можат да го користат своето 
породилно отсуство, или доколку решат да го отстапат своето право на породилно 
отсуство на татковците (своите партнери).137

Онлајн истражувањето исто така ги истражуваше ставовите кон татковско отсуство 
и стварните искуства. Во однос на ставовите, распределбата на одговорите е слична 
во 2018, односно 2021 година. Сепак, процентот на мажи кои се согласуваат дека 
мажите треба да имаат повеќе платено време за татковско отсуство се намали од 
67% во 2018, на 54% во 2021 година. Како последица, процентот од мажи кои се 
резервирани или неутрални (19% во 2018 и 27% во 2021) и оние кои се против 
(13% во 2018 и 19% во 2021 година) донекаде се зголеми. Повторно, земајќи ги 
превид големината на одбирокот и неверојатносен (non-probability) начин на земање 
одбирок, оваа разлика може да се припише на грешка во земањето одбирок и 
да не опишува стварна промена на ставовите. Во секој случај, конзистентно 
мнозинство од испитаните мажи поддржува идеја мажите да имаат повеќе платено 
татковско отсуство, што сугерира доста широко распространета поддршка за 
законските промени во согласност со Директивата на ЕУ за баланс меѓу приватниот 
и професионалниот живот.

Размислувајќи за можноста да добијат татковско отсуство, приближно половината 
од вработените мажи во одбирокот не знаеле дали нивниот работодавач би им 
дозволил да земат татковско отсуство (48% во 2018, односно 53% во 2021 година). 
Во меѓувреме, другата половина од испитаниците била поделена; 24% во 2018 и 
30% во 2021 година сметале дека би можеле да добијат платено платено татковско 
отсуство, додека 22% во 2018 и 15% во 2021 беа уверени дека не би им било 
дозволено да го земат. Мал број испитаници (5% во 2018 и 2% во 2021) изјавиле 
дека би можеле да земат татковско отсуство, но дека тоа би било неплатено.

Во однос на стварните искуства, и во 2018, и во 2021 година, одбироците од 
мажите кои имале новороденче додека биле вработени беше премал за да биде 
индикативен (41 во 2018 и 13 во 2021 година). Сепак, резултатите сугерираат дека 
мнозинството (80% во 2018 и 85% во 2021) добиле најмалку еден слободен ден 
кога се родило нивното дете. 

134  Закон за работни односи, Службен весник 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 
50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 
33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016; Одлуки на Уставниот суд: У.бр 139/2005, У.бр 161/2005, У.бр 134/2005, У.бр 
187/2005, У.бр 111/2006, У.бр 188/2006, У.бр 170/2006, У.бр 200/2008, У.бр 20/2009, У.бр 176/2009, У.бр 263/2009, 
У.бр 62/2013, У.бр 114/2014.
135  Додека за мајките надоместокот за породилно отсуство го исплаќа Фондот за здравствено осигурување.
136  Ibid.
137  Ibid.
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Сексуално вознемирување на работа

Онлајн истражувањето ја истражуваше распространетоста на сексуалното 
вознемирување како форма на родово-базирана дискриминација при работа, 
инциденцијата на различните форми, уделот на пријавени искуства и особините 
на „типичниот сторител“; како што се асиметриите на работното место (односи на 
моќ) и родот. 

Во 2018 година, речиси половина од жените испитаници (47%) и 44% од мажите 
испитаници пријавиле дека биле подложени на сексуално вознемирување на 
работа. Во 2021, биле забележани слични проценти: 44% од жените и 41% од 
мажите искусиле најмалку една форма на сексуално вознемирување на работа. 
Иако ова сугерира дека жените и мажите во одбирокот биле еднакво ранливи на 
сексуално вознемирување, важно е да се забележи дека првото потпрашање може 
да се протолкува во врска со искуството на сведочење на сексуални гестови, шеги 
или звуци, поскоро отколку од прва рака да се искуси тој тип на вознемирување. 
И мажите и жените сведочеле на сексуални гестови, шеги или звуци што ги 
правеле други колеги (41% во обете години). Кога сите други наведени форми 
(покрај сексуалните гестови и сл.) ќе се земат предвид, на пример во 2021 година, 
23% од жените и 12% од мажите искусиле најмалку една од нив. Податоците од 
истражувањето укажуваат дека жените биле изложени на различни форми на 
сексуално вознемирување на работа почесто отколку мажите. Квалитативната 
анализа на одговорите на испитаниците исто така сугерира дека жените на работа 
биле третирани како сексуални објекти. 

 Во канцеларија од океански тип, со голем број колеги, седејќи на 
два метра од мене, машки колега зјапаше во мене, велејќи дека 
мастурбира и дека сака да ебе (Жена, 39, урбана средина)

Додека работев во мојата канцеларија, еден од претпоставените 
дојде и почна да ме гушка, прашувајќи ме тој и јас ќе се договориме 
за средба без никој да знае, велејќи дека после тоа може да се 
случи нешто. Реков дека нема потреба од тоа и си заминав од 
канцеларијата лута. (Жена, 29, урбана средина)
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Како што илустрира Слика 13, повеќе жени отколку мажи добивале и-мејл или 
текстуални пораки со сексуална природа од колеги или од претпоставени; биле 
изложени на несоодветно допирање, на пример по задникот или градите; и добиле 
предлог за сексуални односи од колега или претпоставен. Иако процентите се мали, 
интригантно сличен процент од мажите и жените рекле дека биле принудени да 
имаат сексуален однос од страна на колега или претпоставен. 

Ве молиме, посочете дали наведеново некогаш ви се случило на работа:

Слика 13. Видови сексуално вознемирување искусени на работното место, според родот (2018 жени = 
565, мажи = 117; 2021 жени = 656, мажи = 167)
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Колега или 
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41%

11% 5%
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Како што е претставено на Слика 14, податоците од 2018 и 2021 сугерираат дека 
жените доживеале сексуално вознемирување на работа главно од мажи сторители. 
Од жените кои биле жртви на сексуално вознемирување на работа, 77% во 2018 
и 76% во 2021 година изјавиле дека сторителите биле само мажи. Остатокот 
доживеале вознемирување и од мажи и од жени (13% во 2018 и 18% во 2021 
година) или само од жени (10% во 2018 и 5% во 2021 година).

Бројот на мажите кои доживеале сексуално вознемирување на работа беше 
компаративно помал во рамки на одбирокот (само 50 учесници во 2018 и 69 во 2021 
година). Иако имаше промени во распределбата, ова може да се должи на грешка 
во земањето одбирок. Во 2018 година, 40% од овие мажи рекле дека сторителот 
бил жена, додека во 2021 процентот се намалил на 28%. Процентот на мажи кои 
искусиле вознемирување од мажи пораснал од 28% во 2018 на 36% во 2021 година; 
додека слични проценти од мажите искусиле сексуално вознемирување и од мажи 
и од жени во 2018 (32%) и 2021 година (36%).

Дали лицата што ви го сториле ова биле:

20
21

20
18

Жена Маж И жена,
и маж

Жени
287
262

2021
2018

Мажи
69
50

2021
2018

13%

32%

77%

28%

10%

40%

36%
19%

76%

36%

5%

28%

Слика 14. Род на сторителите, според родот на работниците кои искусиле сексуално вознемирување 
(2018 жени = 262, мажи = 50; 2021 жени = 287, мажи = 69)
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Запрашани за позицијата на сторителите, и во 2018, и во 2021 година постоеше 
слична дистрибуција на одговорите, при што мнозинството биле вознемирувани 
од сторители вработени на повисоко ниво од жртвите. Ова имплицира дека 
асиметриите на моќ на работа се инхерентни на сексуалното вознемирување. 
Сепак, значителен процент од учесниците искусиле сексуално вознемирување од 
колега на исто ниво на хиерархија или од сторител што бил вработен на пониска 
позиција од нив. Интересно е дека во 2018 година споредбено поголем процент од 
мажите биле вознемирувани од лица на пониски позиции од нив (12% од жените, 
26% од мажите), додека во 2021 година разликата се намали, иако сè уште беше 
присутна.

Дали лицата што ви го сторија ова се (ве молиме, штиклирајте ги сите што 
одговараат):

12%

33%

66%

11%

40%

74%

26%

41%

59%

19%

48%

62%

0%

50%

100%

Пониска позиција
 од вас

Иста позиција
 со вас

Повисока позиција
 од вас

Пониска позиција
 од вас

Иста позиција
 со вас

Повисока позиција
 од вас

2018 2021

Жени Мажи

Слика 15. Позиција на сторителите според родот на работниците кои искусиле сексуално вознемирување 
(2018 жени = 264, мажи = 51; 2021 жени = 151, мажи = 20)

Одбирокот од жени и мажи кои претрпеле сексуално вознемирување и кажале некому 
за своето искуство е релативно мал за да биде индикативен. Сепак, од жените кои 
претрпеле сексуално вознемирување на работа, 43% во 2018 и 35% во 2021 не го 
споделиле или пријавиле искуството; во обете години, речиси една третина кажале 
на пријател или познаник, а секоја петта жена во 2018 година и секоја четврта во 
2021 година го споделиле ова искуство со член на семејството. Помал процент го 
пријавил искуството на поформална инстанца: секоја десетта му кажала на својот 
раководител; 4% во 2018 и 6% во 2021 година искористиле официјален механизам 
за пријавување на нивното работно место; а 1% ја информирале полицијата, во 
обете години. 
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Иако одбирокот од мажите учесници кои искусиле сексуално вознемирување беше 
премал за да се изведуваат родово-базирани разлики, споредливо поголем процент 
од мажите не го пријавил или споделил своето искуство (во 2018 43% од жените, 
во споредба со 57% од мажите; во 2021 35% од жените, во споредба со 58% од 
мажите).

Кому му кажавте? Ве молиме означете ги сите што важат

0% 0%

20
21

20
18

На никого Пријател,
познаник

 Член на 
семејството

Колешка/га Мојот/ата 
раководител/ка

Полиција Верски лидер ГО која нуди
правна помош

Лице од официјалниот 
механизам за 

пријавување во рамки
на моето 

работно место

Жени
151
264

2021
2018

Мажи
20
51

2021
2018

0%4%

43%
57%

31%
18%

22%
10%

10% 10%
1% 2% 0% 0%

16% 22%

35%

58%

34%

15%

33%

15% 11% 12%

25%
13%

1% 0% 0% 0% 0% 3% 6% 6%

Слика 16. Со кого ги споделиле искуствата на сексуално вознемирување, според родот (2018 жени = 
264, мажи = 51; 2021 жени = 151, мажи = 20)

И во 2018, и во 2021 година најчесто наведената причина за тоа зошто луѓето 
не пријавиле сексуално вознемирување била дека сметале дека вознемирувањето 
треба да се решава приватно, сами со себе (44% во 2018 и 52% во 2021). За 
одбележување е дека секоја четврта жена (26%) во 2018 и секоја петта жена 
(22%) во 2021 година не го пријавила своето искуство со сексуално вознемирување 
бидејќи била засрамена, а секоја петта (22%) во 2018 година, и секоја четврта 
(26%) во 2021 не го пријавила од страв дека ќе ја загуби работата.

Како заклучок, наодите од истражувањето сугерираат дека жените се почесто 
изложени на различни форми на сексуално вознемирување на работа отколку што 
се мажите. Тенденција е сторителите често да се колеги на повисоко рангирани 
работни позиции (позиции на моќ). Само помалку од половината од жените кои 
претрпеле сексуално вознемирување ги пријавиле овие повреди на релевантни 
инстанци, главно зашто вознемирувањето и натаму се посматра како приватно или 
срамно прашање, или поради страв од губење на работното место. 
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Синдикати

Запрашани за синдикатите во Македонија, речиси половината, односно 49% во 
2018 и 39% во 2021 година мислат дека нема синдикати што го застапуваат нивниот 
интерес, а 29% во 2018 и 31% во 2021 не знаат дали тие постојат. Споредливо 
поголем процент од мажите мислат дека нема синдикати што ги претставуваат 
нивните интереси, додека компаративно поголем процент од жените не знаат дали 
во Македонија постојат работнички синдикати што можат да ги претставуваат 
нивните интереси, ако не би можеле да генерализираме, поради големината на 
одбирокот во истражувањето.

Дали постојат синдикати што би можеле да ги застапуваат вашите интереси, 
според родот

36%

49%

45%

68%

31%

28%

24%

13%

33%

23%

31%

19%

% од жените

% од мажите

% од жените

% од мажите

20
21

20
18

Не знам Да Не

Слика 17. Информираност за постоењето на синдикати кои може да ги застапуваат интересите на 
работничките и работниците, според родот (2018 жени = 264, мажи = 51; 2021 жени = 151, мажи = 
20).

Иако значителен дел од работниците во одбирокот не знаат дали постојат синдикати 
или мислат дека нема синдикат што ги претставува нивните интереси, 34% во 2018 
и 40% во 2021 година се членови на синдикат.
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Колку добро сметате дека вашиот работнички синдикат ги застапува вашите 
интереси?
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Слика 18. Ставови кон синдикатите, според родот (2018 жени = 49, мажи = 7; 2021 жени = 89, мажи 
= 17).

Запрашани за нивниот став кон синдикатите, 43% во 2018, односно 36% во 2021 
сметааат дека синдикатите слабо или мошне слабо ги застапуваат нивните интереси, 
додека 30% во 2018 и 33% во 2021 сметаат дека тие добро или мошне добро ги 
застапуваат нивните интереси.

Родово-заснована дискриминација и работничките права 
среде пандемијата со COVID-19

Онлајн истражувањето од 2021 година вклучи и поглавје за последиците од кризата 
со COVID-19, што ги опфаќа безбедноста при работа, губењето работни места, 
причини за отпуштањето, последици на локдауните и работењето на далечина врз 
балансот меѓу приватниот и професионалниот живот, намалувањето на платата 
и генерално повредите на правата од работен однос. Од испитаниците кои биле 
вработени, 8% (8% од жените, 7% од мажите) го загубиле работното место поради 
кризата со COVID-19. Во повеќето случаи, работниците го загубиле работното место 
поради генерално отпуштање на сите работници или бидејќи нивниот договор за 
вработување не бил обновен.
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Сепак, во некои случаи работниците биле притискани да дадат отказ или биле 
отпуштени бидејќи морале да се грижат за своите деца поради затворањето на 
училиштата и градинките. Алармантно е што некои од работниците кои немале 
формално вработување, како оние без договор за вработување , биле отпуштени 
без отказен рок; нивните работодавачи едноставно им кажале да прекинат со 
работата што ја извршувале. За жал, поради начинот на земање на одбирокот, 

Случај 3

Во јуни 2020, работничка во текстилната индустрија го информираше 
Хелсиншкиот комитет за човекови права на Северна Македонија, дека како 
мајка на деца на возраст под 10 години, согласно владина мерка, мора да биде 
ослободена од работа. Сепак, бидејќи користеше владина мерка, работодавачот 
ја намалил нејзината плата во април и мај на само 50% од вкупната плата. 
Оттука, таа беше платена само 7 500 денари (приближно 120 Евра), што е 
пониско од минималната плата и далеку од доволно за секојдневните трошоци 
на работникот, земајќи предвид дека таа живее во четиричлено домаќинство со 
две деца.

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Северна Македонија во јули 2020 
поднесе претставка до Државниот трудов инспекторат. По спроведување надзор, 
Инспекторатот затекна неправилности во работењето на работодавачот и му 
нареди на работничката да ѝ го исплати целиот износ на платата. Ова беше 
исплатено на работничката. 

„Со помош на Хелсиншкиот Комитет, работодавачот ми го исплати целиот износ 
на мојата плата за месеците кога морав да останам дома и да се грижам за 
моето дете”

Случај 4

Бремена текстилна работничка која сакала да го оствари своето право да 
биде ослободена од работни обврски согласно со времените мерки усвоени од 
Владата била притискана од својот работодавач да се врати на работа. Покрај 
ова, таа била платена помалку од минималната плата. 

„Бремена сум седум месеци. Сепак, мојот претпоставен ме принудува да работам 
цело време во тек на пандемијата, и покрај фактот што тоа ме става и бебето и 
мене во опасност. Платена сум помалку од минималната плата“
 
Таа побара бесплатна правна помош од Здружението Гласен Текстилец, а 
правниот тим пополни претставка до Државниот трудов инспекторат. По 
поднесеното барање за вонредна инспекција, Државниот трудов инспекторат го 
посети правното лице и затекна неправилности. Државниот трудов инспекторат 
издаде решение со кое му се наредува на работодавачот да ја исплати разликата 
во платата, и работодавачот постапи по насоките од Државниот трудов 
инспекторат. 
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податоците од истражувањето не дозволуваат да се заклучи за родово-базираните 
разлики, иако извештаите од ГОи кои нудат бесплатна правна помош сугерираат 
дека тенденцијата е женските работници почесто да го искусуваат овој вид повреди. 
Агенцијата за вработување даваше надомест за невработеност, а владините мерки 
за помош се обидуваа да ги олеснат условите под кои работниците имаат право 
да користат ваква помош. Сепак, работниците кои „доброволно“ дале отказ, ,како 
оние под притисок на нивните работодавачи и работниците со нестандардно 
вработување (т.е., без договори) немаа право да користат никакви надоместоци 
за невработеност. Оттука, тие беа оставени незаштитени во тек на COVID-19. Има 
извесни докази дека жените беа поранливи на овие прекршувања.

Ако сте ја загубиле работата како резлтат на COVID-19, кои биле наведените 
причини? Означете ги сите што важат.
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Затоа што сум жена
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и работодавачот ме притискаше да

 дадам отказ/ме отпушти

Не ми беше продолжен договорот

Беа отпуштени повеќе работнички/ци

Мажи Жени
Слика 19. Причините наведени кај оние кои загубиле работа, според родот (2021 жени = 64, мажи = 
14)

Од работниците што учествуваа во истражувањето, 21% рекоа дека нивната плата 
се намалила како резултат на COVID-19. Лицата вработени во јавниот сектор (7%) и 
во граѓанското општество (8%) беа помалку засегнати од намалувањата на платата 
од лицата вработени во приватниот сектор, од кои 31% пријавија намалени плати 
поради COVID-19. Лицата што работат со договори за вработување што траеле 
помалку од шест месеци исто така се чинеа поранливи, зашто 40% од нив пријавија 
намалени плати поради COVID-19.
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COVID-19 претставуваше големи ризици за здравјето на работниците и за 
безбедноста при работа. Работодавачите беа обврзани да ги почитуваат заштитните 
мерки и да обезбедат неопходни услови за безбедност на работниците. Сепак, секој 
петти вработен учесник во истражувањето (21%) рече дека нивниот работодавач 
не обезбедил маски, ракавици, дезинфициенс за рацете, односно други заштитни 
мерки против COVID-19; а секој трет (32%) рекол дека нивниот работодавач само 
понекогаш ги обезбедувал.

Дали вашиот работодавач обезбедил маска, ракавици, дезинфициенс за раце и 
други заштитни мерки против COVID-19?

37%
33%

22%

8%

45%

30%

16%
8%

0%

50%

100%

Да,секогаш Да, понекогаш Не Немам одговор/
Не се однесува 

на мене
Жени Мажи

Слика 20. Перцепции на работниците за почитување на заштитните мерки од страна на работодавачите, 
според родот (2021 жени = 722, мажи = 190)
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Само половина од испитаниците одговорија дека се квалификувале за мерките 
на Владаа за помош. Меѓу оние кои се квалификувани, 7% од жените и 4% од 
мажите искусиле прекршувања на нивното право на користење платено отсуство за 
родител на дете на возраст до 10 години; на 2% од жените и 4% од мажите не им 
беше исплатена финансиска поддршка за придонесите за социјално осигурување 
или платите, иако нивниот работодавач ги добил од Владата; 3% од жените и 2% 
од мажите искусиле кршење на нивното право на паричен надомест од Агенцијата 
за вработување за граѓаните кои загубиле работа; 

Од владините мерки за помош поврзани со COVID-19, дали ви било УСКРАТЕНО 
правото на една од наведените (што значи дека не сте ја добиле придобивката)?
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Не сум квалификуван/а за ниту една од 
наведените типови на мерки

Платено отсуство за родител на дете на
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погодени од кризата (пр. самостојни занаетчии)
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Слика 21. Работници кои искусиле повреди на нивното право на владина мерка за помош, според 
родот (2021 жени = 1026, мажи = 269)
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Од вработените, 27% пријавиле дека не можеле да работат бидејќи нивното работно 
место било затворено поради изолација или други мерки поврзани со COVID-19. 
Речиси секој петти (17%) пријавил дека неговото/нејзиното работно место било 
затворено подолго од еден месец. 

Во тек на COVID-19, колку долго не работевте дома или на вашето работно место, 
бидејќи местото каде работите беше затворено поради изолација или други 

мерки?

Слика 22. Работници кои искусиле затворање на работното место поради COVID-19, според родот 
(2021 жени = 721, мажи = 190)
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Затворањето на објектите каде работат имало директни последици по платите на 
работниците, а на 45% од испитаните работници не им биле исплаќани на ниво 
на нивната редовна плата во тек на затвореноста; поконкретно, 10% воопшто не 
биле платени, додека 35% биле платени со намалена плата. Постоела значителна 
разлика меѓу приватниот сектор каде на 70% од испитаниците платата не им била 
исплатена според регуларното ниво, и јавниот сектор каде на 11% не им била 
исплатена според регуларното ниво, или граѓанското општество каде 20% не биле 
исплатени. 

Во тек на овој период, како и дали воопшто имавте приходи од работата?
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Слика 23. Распределба на работниците според типот на надомест кој го добиле во периодот кога 
нивните работни простории биле затворени поради COVID-19 (2021 жени = 190, мажи = 57)
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Работата на далечина или работата од дома беше дел од новата реалност наметната 
од кризата со COVID-19. Од работниците што учествуваа во истражувањето, на 
54% им беше дозволено да работат од дома. Тука, исто така постоеше значајна 
разлика меѓу приватниот сектор, каде на 46% од испитаниците им беше дозволено 
да работат од дома, во споредба со јавниот сектор, каде 62%, односно граѓанското 
општество, каде 94% од вработените можеа да работат од дома. 

Од избувнувањето на COVID-19, дали вашиот работодавач ви дозволи да 
работите од дома? 

55%
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50%

100%
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Слика 24. Работници на кои им беше дозволено да работат од дома во тек на COVID-19, според родот 
(2021 жени = 863, мажи = 217) 
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Во тек на пандемијата со COVID-19, најчесто пријавените предизвици во врска со 
балансирањето на приватниот и работниот живот се однесуваа на одговорностите 
за грижа и на стресот. Учесниците во испитувањето исто така пријавија тешкотии 
поврзани со работењето од дома (на пр., живеење и работење во мал простор 
заедно со други). Се чини дека за мажите е многу поверојатно да пријават дека не се 
соочиле со никакви предизвици, во споредба со жените. Се чини дека повеќе жени 
од мажи искусиле предизвици поврзани со одговорностите за грижа, тешкотии во 
балансирањето на приватниот и професионалниот живот (тешкотии да преминат 
офлајн, да живеат и работат во мали простори) и стрес.

Во тек на COVID-19, дали и со кои предизвици се соочивте при балансираањето 
на вашиот личен и работен живот? (Означете ги сите соодветни)
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Слика 25. Распределба на работниците во однос на предизвиците со кои се соочиле при балансирањето 
на личниот и професионалниот живот, според родот (2021 жени = 720, мажи = 190)
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Една четвртина (25%) од вработените учесници во испитувањето имале COVID-19, 
и на повеќето (87%) им било дозволено да отсуствуваат од работа кога го имале 
вирусот. Иако одбирокот е мал, треба да се одбележи дека на 71% од оние кои 
немале договор за вработување им било дозволено да отсуствуваат од работа, во 
споредба со 91% од оние кои имале договор. Од оние на кои им било дозволено да 
земат денови отсуство поради COVID-19, 78% отсуствувале од работа меѓу 11 и 30 
денови, а за половината од овие случаи тоа беше третирано како целосно платено 
боледување. Одбироците не се репрезентативни, но за испитаните жени (20%) 
беше поверојатно отколку за мажите (5%) да имаат делумно платено боледување, 
додека за мажите (20%) беше поверојатно отколку за жените (9%) да земат денови 
од годишен одмор за да го оправдаат своето отсуство зашто имале COVID-19.

Како вашиот работодавач го третирал вашето отсуство поврзано со COVID-19? 
(одберете ги сите соодветни)

0%

5%

9%

9%

20%

52%

0%

10%

21%

5%

5%

56%

0% 50% 100%

Платено боледување

Делумно платено 
боледување

 

Не знам

Ми скратија денови
од годишен одмор

Неплатено боледување

Мажи Жени

Слика 26. Работници кои отсуствувале од работа поради COVID-19, според родот (жени = 151, мажи 
= 39)
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Заклучок

Наодите од истражувањето од 2021 година ги поткрепуваат заклучоците од 2018. 
Овие анонимни искуства споделени во онлајн истражувањето покажуваат дека 
сексизмот и родовите стереотипи се чини дека ја разгоруваат родово-базираната 
дискриминација со која се соочуваат жените при вработувањето, унапредувањето, 
и генерално на работното место. Повеќето жени пријавиле дека искусиле прашања 
на интервју за работа што може да имплицираат дискриминација, обично поврзани 
со брачниот и родителскиот статус или плановите да се заснова семејство. 
Бременоста останува ризичен кариерен потег, а жените често биле принудени да 
одбираат меѓу имањето платена работа или грижата за децата. Ова е во согласност 
со официјалните статистички податоци што покажуваат голем родов јаз во стапките 
на активност, поради причини поврзани со грижа, и пораст кај јазот во стапката на 
вработеност меѓу жените и мажите кои се родители на деца помлади од 6 години. 

Иако е помалку распространета, и мажите може исто така да се соочат со 
дискриминација при вработувањето и одговорностите на работното место како 
резултат на традиционалните родови стереотипи во врска со соодветните кариери за 
мажите и претпоставената физичка сила на мажите. Кога мажите во истражувањето 
споделиле искуства со кои упатуваат дека се соочиле со дискриминација бидејќи 
жените биле унапредени или добиле „привилегиран“ третман, се имплицирале 
сексуална објектификација или вознемирување на „привилегираната“ жена.

Вработените жени и натаму се соочуваат со сексуално вознемирување на работа. 
Сторители најчесто се мажи на високи работни позиции, што имплицира дека 
асиметриите на моќ се инхерентни за сексуалното вознемирување на работа. Некои 
мажи исто така пријавија дека се соочувале со сексуално вознемирување на работа 
но овие мажи се соочиле со вознемирување од мажи како и од жени.

Алармантно е што наодите од истражувањето сугерираат дека, иако сеприсутна, 
родово-базираната дискриминација останува во голема мерка непријавена. 
Повеќето жени (85% во 2018 и 86% во 2021 година) кои рекле дека се соочиле 
со дискриминација не контактирале со претставници од законски достапните 
механизми за заштита од дискриминација. Само 5% контактирале со Трудовиот 
инспекторат, а помалку од 5% контактирале со други институции или механизми 
во обете години.

Во врска со други повреди на правата од работен однос, обете истражувања 
имплицираа дека значително мнозинство од работниците работеле без договори 
или имале договори со важност од три или помалку месеци. Ова ги става во 
прекарна позиција да бидат отпуштени кога на работодавачот веќе нема да му 
бидат потребни нивните услуги. Значително малцинство од работниците исто така 
се сомневале дека нивниот работодавач не го пријавува целиот износ на нивните 
плати на властите, што би можело да има негативни импликации за нивните пензии 
подоцна во животот; или/и од нив било побарано да вратат дел од нивната плата 
на работодавачот. Обете истражувања, и од 2018 и од 2021 година сугерираат дека 
овие повреди се почесто се случуваат во приватниот сектор. Алармантно е што 
работниците во најниската платна класа се значително позасегнати.
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Кризата предизвикана од пандемијата со COVID-19 значително се одрази на 
работниците. Постојат значителни докази за кршењата работничките права. 
Речиси секој десетти го загуби своето работно место, а секој петти пријавил дека 
нејзината/неговата плата била намалена како резултат од COVID-19. Затворањето 
на деловните објекти имаше тешки последици врз платите на работниците, а на 45% 
од испитаните работници не им била исплаќана нивната регуларна плата во тек на 
затворањето. Затворањата на училиштата и градинките, придружени со „новата“ 
реалност на работење од дома, беше предизвик за балансирање на личниот и 
професионалниот живот; работниците се соочувале со стресот на жонглирање 
одговорности за грижа со работниот распоред, а исто така се соочува со тешкотии 
поврзани со работењето од дома. 

Здравјето на работниците беше исто така под ризик, зашто секој петти испитан 
работник рече дека нивниот работодавач не обезбедувал маски, ракавици, 
дезинфициенси за раце и други заштитни мерки против COVID-19. Секој трет рекол 
дека нивниот работодавач само понекогаш ги снабдувал со овие задолжителни 
заштитни средства.

Како заклучок, наодите од обете истражувања, и она од 2018 и она од 2021 година, 
потврдија дека родово-базираната дискриминација и повредите на правата од 
работен однос останува сеприсутно, но исто така непријавено или недоволно 
пријавено до релевантните институции и механизми. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ОДГОВОР 
НА РОДОВО-БАЗИРАНАТА 
ДИСКРИМИНАЦИЈА ВО СФЕРАТА 
НА ТРУДОТ 
Ова поглавје го анализира институционалниот одговор на родово-базираната 
дискриминација во сферата на трудот. Тоа ги испитува знаењето, свеста, ставовите, 
искуствата и постапувањето по случаите на родово-базираната дискриминација 
од страна на релевантните институции. Беа спроведени десет интервјуа со 
претставници на главните институции и организации вклучени во одговорот на 
родово-базираната дискриминација во сферата на трудот во Северна Македонија. 
Поглавјето е организирано според надлежните институции, вклучувајќи ги 
Народниот правобранител, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, 
Државниот трудов инспекторат и граѓанските судови. Се дискутира и за начините 
на кои организациите од граѓанското општество (ГОи), синдикатите и здруженијата 
на работодавачите работат на одговор на родово-базираната дискриминација при 
работа. 

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

Народниот правобранител е независна институција, основана со цел да ги 
унапредува и штити уставните и законските права на човекот и граѓанинот, 
особено во случаите кога државни административни органи, единици на локалната 
самоуправа и други јавни институции и агенции потенцијално ги повредиле тие 
права.138 Оваа институција има специјално одделение поврзано со недискриминација 
и соодветна и правична застапеност. Кога некое право е прекршено од националните 
власти, вклучително во случаи на родово-базираната дискриминација при работа, 
институцијата Народен правобранител има мандат да истражи, да даде препораки, 
да поведе дисциплински постапки против службено лице и да поднесе барање до 
Јавното обвинителство кога постои разумно сомневање дека е сторено кривично 
дело. 

Интервјуираниот претставник од институцијата Народен правобранител имаше доста 
големи познавање за законската рамка и своите одговорности поврзани со родово-
базираната дискриминација. Интервјуираното лице посочи дека во одделението 
за недискриминација има само еден вработен. Оттука, тој сметаше дека на 
институцијата ѝ недостигаат човечки ресурси за соодветно да го остварува својот 
мандат и да ги повикува институциите на одговорност за кршењата. 

Ги следиме постапките што се во наши раце кога станува збор за родово-базираната 
дискриминација или каква и да е дискриминација. Сепак, имаме малку овластувања за 

138  Закон за Народниот правобранител, Службен весник на Република Македонија Бр. 60/03, 114/09, 181/16 и 
35/18. член 2.
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да ги повикаме институциите на одговорност. – Претставник од институцијата Народен 
правобранител

Многу мал број случаи на родово-базирана дискриминација во јавниот сектор 
биле пријавени до Народниот правобранител во последните три години. 
Интервјуираното лице сметаше дека една причина што не се добиваат претставки 
може да биде долготрајниот процес што го бара оваа институција. Како што воочи 
интервјуираниот претставник, процедурата може понекогаш да трае и до шест 
месеци. Претставките примени од Народниот правобранител во последните три 
години главно се занимаваат со дискриминација при унапредувањето, со која се 
соочуваат жените, и повреди на правото на породилно отсуство. Иако не беше 
експлицитно идентификувана како таква од страна на испитаникот, од дадените 
одговори имаше индикации дека институцијата Народен правобранител се 
занимавала и со случаи на интерсекциска дискриминација што ги засега жените– 
Ромки и жените од други етнички малцинства. Според Законот за спречување и 
заштита од дискриминација (ЗСЗД), интерсекциската дискриминација се дефинира 
како тешка форма на дискриминација. Понатаму, претставникот на институцијата 
Народен правобранител посочи дека речиси сите пријавени случаи на родово-
базирана дискриминација на работното место во јавниот сектор доаѓаат од 
Министерството за внатрешни работи.

Речиси сите поплаки доаѓаат од полициските служби. Она што загрижува е дека 
гледаме дека во ситуациите кога нивните сопствени механизам мора да се активираат 
и да ги заштитат жените, тие тоа не го прават. Се чини дека тие не ја разбираат 
дискриминацијата. – Претставник на институцијата Народен правобранител 

Во 2020, Народниот правобранител прими 62 претставки во сферата на 
недискриминација и соодветна и правична застапеност, само две претставки 
повеќе од 2019.139 Најголем дел од овие случаи се однесуваа на дискриминација при 
работа.140 Иако институцијата Народен правобранител ги евидентира податоците 
врз основа на областа на дискриминација според ЗСЗД, Годишниот извештај за 2020 
не содржи никакви статистички податоци презентирани во согласност со основите 
на дискриминација според Член 5 од ЗСЗД. Оттука, нема начин да се процени 
колкав број од претставките примени од институцијата Народен правобранител 
биле поврзани со родово-базираната дискриминација при работа.

Некои испитаници од ГО споменаа скорешен тренд на позитивни исходи на 
предметите поднесени до Народниот правобранител. Испитаниците од ГОи го 
сметаа Народниот правобранител за солидна, вонсудска алтернатива на скапите 
судски постапки; случаите изведени пред суд се придружени со ризикот да се 
платат судските трошоци на тужениот, ако пресудата е во негова полза. Еден 
претставник на ГО сугерираше начин на кој Народниот правобранител би можел да 
интервенира, дури и во случаи на родово-базирана дискриминација во приватниот 
сектор: кога ќе се поднесе претставка за родово-базирана дискриминација до 
Трудовиот инспекторат – кој е државна институција, Народниот правобранител може 

139  Народен правобранител (2021). Годишен извештај за степенот на остварување, почитување, унапредување 
и заштита на човековите права и слободи 2020. Достапно на: http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-
2020/GI-2020.pdf. 
140  Ibid.

http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2020/GI-2020.pdf
http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2020/GI-2020.pdf
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да се вклучи и да го следи предметот преку мониторинг на работата на трудовите 
инспектори. Сепак, некои од учесниците веруваа дека и Народниот правобранител 
и Трудовиот инспекторат имаат уште многу работа за да можат да ги препознаат 
случаите на родово-базираната дискриминација на работното место како такви. 

КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД 
ДИСКРИМИНАЦИЈА 

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД) е самостојно и 
независно тело, задолжено за еднаквоста и во јавната и во приватната сфера. КСЗД 
има мандат да преземе активности за унапредување, спречување и заштита во 
однос на еднаквоста, човековите права и недискриминацијата, како и да покрене, 
по службена должност, постапки за заштита од дискриминација и да издава 
мислења и препораки за спроведувањето на ЗСЗД.141 КСЗД  исто така има право 
да поведува и да се појави пред судот како вмешувач во постапките за заштита од 
дискриминација.142

Претставникот на КСЗД имаше големи познавања и беше информиран за родово-
базираната дискриминација. Сепак, неговата експертиа потекнуваше од неговото 
претходно работно искуство во ГО што дава бесплатна правна помош во Северна 
Македонија. Во време на интервјуирањето, новоформираната КСЗД беше „стара 
еден месец“ имаше примено само една претставка. Понатаму, врз основа на 
непостоењето институционална меморија, интервјуираното лице не можеше 
да коментира за воспоставените практики на претходното тело за еднаквост, 
Комисијата за заштита од дискриминација (КСЗД).

Интервјуираниот член на КСЗД сугерира дека законската рамка за родово-базираната 
дискриминација е главно комплетна, зашто новиот ЗСЗД јасно ја препознава 
родовата дискриминација и интерсекциската дискриминација со родот како една 
од основите за дискриминација. Сепак, тие посочија дека немањето усогласеност 
меѓу ЗСЗД и другите закони се дел од законската рамка за недискриминација. 
Овие недоследности, според негово мислење, често промовираат системска 
дискриминација. Сите закони што содржат одредби поврзани со спречувањето и 
заштитата од дискриминација мора да се хармонизираат со новиот ЗСЗД во рок 
од две години по неговото стапување во сила.143 Еден од примерите користени од 
страна на испитаникот беше Законот за работни односи кој не ги штити бремените 
работници и работниците на родителско отсуство со договори за вработување на 
определено време. Законот за работни односи содржи забрана за прекинување на 
договорот поради бременост, раѓање и родителство. Сепак, забраната не спречува 
завршување на договор за вработување на определено време, кога ќе истече 
времето на кое е склучен договорот.144 

141  Закон за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник на Република Северна Македонија Бр. 
258/2020. член 21.
142  Ibid.
143  Ibid. член 48.
144  Закон за работни односи, Службен весник на Република Македонија Бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 
130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 
27/16, 120/18 и Службен весник на Република Северна Македонија Бр. 110/19, 267/20 и 151/21. член 101, став 3.
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Непродолжувањето на договорите на определено време на бремени вработени е 
„легално“ во смисла на постојниот Закон за работни односи, иако е јасен случај на 
дискриминација доколку бремена работничка ја загуби работата бидејќи нејзиниот 
договор за вработување не се продолжува само поради тоа што таа е бремена. – 
претставник на КСЗД.

Интервјуираното лице дискутираше за случаи на отпуштени бремени работници, 
посочувајќи дека, досега, има само една судска пресуда каде работодавачот е огласен 
за виновен. Испитаникот исто така истакна дека, до денес, не постои преседан на 
случај пред некоја од релевантните институции за повреда на „еднаква плата за 
еднаква работа“ и „еднаква плата за работа со еднаква вредност“, што се форми 
на родово-базирана дискриминација препознаени од ЕУ. Претставникот на КСЗД 
сугерираше дека има многу простор за подобрување во смисла на систематското 
санкционирање на родово-базираната дискриминација. 

Како што воочи испитаникот, КСЗД нема преглед на тоа колку законски постапки 
за родово-базирана дискриминација при работа се поведени пред граѓанските 
судови. Причина е што Информатичкиот систем за автоматско управување со 
судски предмети (Automated Court Case Management Information System, ACCMIS) ги 
евидентира случаите на родово-базираната дискриминација како работни спорови 
со код за работни односи, а не за случаи на дискриминација. 

Во врска со собирањето и управувањето со податоци, според новиот ЗСЗД, 
КСЗД има законска обврска не само да ги собира расчленетите податоци, туку 
и да ги објавува кварталните извештаи. Комесарот сподели дека, во новиот акт 
за систематизација на административната служба на КСЗД, се предвидува дека 
еден работник е одговорен за собирање и објавување на расчленетите податоци за 
случаите на дискриминација по кои се постапувало. Националното координативно 
тело за спречување и заштита од дискриминација, меѓуресорно тело составено 
од претставници од национални институции, членови на КСЗД и ГОи, подготви 
методологија за собирање на податоци за дискриминација од страна на сите државни 
административни органи. Овој унифициран пристап кон собирањето податоци, 
како што забележа претставникот на КСЗД, треба да ѝ овозможи на КСЗД да има 
посеопфатен увид и да ги следи трендовите на дискриминација, вклучително и тоа 
кога и како се случува дискриминацијата и што може да се стори за да се одговори 
на неа. 

ДРЖАВЕН ТРУДОВ ИНСПЕКТОРАТ

Државниот трудов инспекторат (ДТИ) е орган во рамки на Министерството за 
труд и социјална политика. ДТИ врши инспекции и врши надзор над примената 
на законите и другата регулатива за работни односи, како и спроведувањето на 
колективните договори, договорите за вработување и други акти што ги регулираат 
правата и одговорностите на работниците и работодавачите.145 Инспекцијата и 

145  Закон за трудова инспекија, Службен весник на Република Македонија Бр. 35/97, 29/02, 36/11, 164/13, 44/14, 
33/15, 147/15 и 21/18. член 1 и 3. 
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надзорот ги вршат трудови инспектори .146 Трудовите инспектори се овластени да 
влезат во просториите на работодавачот во секое време во тек на денот или ноќта, 
да извршат инспекција на работните простории, да земат изјави од работниците, 
да дадат усни или писмени наредби, времено да запленат документи, да посочат 
утврдени неправилности и да дадат временски рок за нивно отстранување, да 
забранат работење на работодавачот, како и да покренат прекршочни постапки.147 
Инспекторот е обврзан да постапува по секое поднесено барање и да го информира 
лицето кое го поднело за затекнатата состојба.148

Интервјуираните трудови инспектори донекаде имаа познавања за законската 
рамка за родово-базираната дискриминација и нивниот законски мандат. Кога се 
дискутира за законодавството, испитаниците имаа тенденција да ги фокусираат 
своите одговори на Законот за работни односи, пренебрегнувајќи го ЗСЗД како закон 
што ја уредува конкретната тема на дискриминација (lex specialis). Еден испитаник 
сметаше дека не постои законска рамка што ги штити работниците конкретно од 
дискриминација врз основа на род. 

Во смисла на родово-базираната дискриминација во строга смисла, не постои 
законска рамка за заштита, што значи дека родовата дискриминација е вградена 
во рамки на општата дискриминација како поширок опфат, што им препушта 
на инспекторите да просудуваат а секој индивидуален случај дали треба да се 
класификува како случај на родова дискриминација – Трудов инспектор

Интервјуираниот претставник на КСЗД изрази загриженост дека некои институции, 
како на пример ДТИ, имаат ограничено познавање во однос на нивниот законски 
мандат поврзан со родово-базираната дискриминација. 

Кога се споменува родово-базираната дискриминација во работните односи, за 
некои (регионални претставници на ДТИ) тоа е нејасно, иако постојниот Закон за 
работни односи содржи неколку члена што се однесуваат на дискриминација. – 
претставник на КСЗД

Трудовите инспектори сугерираат дека Законот за работни односи нуди натамошна 
заштита за бремените работници со договори за вработување на определено 
време. Тие забележаа дека жените се заштитени од дискриминација во тек на 
бременоста, раѓањето и мајчинството. Сепак, доколку договорот што жената го 
има на определено време истече во тек на бременоста или породилното отсуство, 
според нивно искуство работодавачот често го прекинува вработувањето со тоа 
што нема да го продолжи или обнови договорот. 

Интервјуираните трудови инспектори споделија дека за нив е тешко да направат 
разлика меѓу родово-базираната дискриминација и повредите на правата од 
работен однос во општа смисла. Еден испитаник воочи дека родово-базираната 
дискриминација постои, но е тешко да се докаже, и обично се изедначува со 
повреди на правата од работен однос. 

146  Ibid. член 5.
147  Ibid. член 10, 11, 17 и 20.
148  Ibid. Art 16.
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ДТИ не ги евидентира одделно случаите на родово-базирана дискриминација; 
случаите се обработуваат само во смисла на тоа дали на жената ѝ биле повредени 
правата од работен однос. Оттука, тешко е да се процени бројот на вакви случаи 
пријавени до ДТИ или по кои ДТИ постапувал.

Немаме предмети каде формално сме утврдиле родово-базираната дискриминација 
бидејќи по предметите постапуваме во смисла на тоа дали на жената ѝ биле 
повредени правата од работен однос или не, на пример, прекинување на работниот 
однос, преместување на друга позиција, скратување на работните часови, итн. – 
Трудов инспектор

Трудовите инспектори сметаа дека само мал број случаи на дискриминација се 
пријавени, од неколку причини: недоверба во институциите, недоволни финансии 
и непостоење свест за ова прашање. Тие забележаа дека работниците не се 
информирани за нивните права, па до моментот додека тие да ја препознаат 
повредата, веќе е предоцна за да делуваат трудовите инспектори, поради законски 
предвидените рокови . 

Некои од интервјуираните трудови инспектори сметаа дека, во некои случаи, тие 
не можеа да ги повикаат работодавачите на одговорност. Тие споделија пример 
кога еден работодавач не ја исплаќа платата на работникот, трудовиот инспектор 
би можел да поведе прекршочна постапка и би била изречена глоба; сепак, 
работникот морал да поведе одделна граѓанска постапка со цел да ги добијат 
своите неисплатени плати.
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ГРАЃАНСКИ СУДОВИ

Основните судови во Северна Македонија се основани за да опслужуваат една 
или неколку општини, како судови со основна надлежност и судови со проширена 
надлежност.149 Основните судови судат во прв степен, а нивната работа се одвива 
преку специјализирани судски одделенија.150 Овие специјализирани судски 
одделенија се основаат во зависност од типот на судот и работното оптоварување, 
генерално во кривичното право, малолетничката правда, граѓанското право, 
трговското право и работните односи.151 

Интервјуираните судии изјавиле дека имале мало или никакво искуство со случаите 
на родово-базирана дискриминација на работното место. Еден од испитаниците 
објаснил дека работел само на два случаи на дискриминација при работа во тек на 
целата своја кариера. Обата предмети споменати од овој испитаник биле решавани 
пред повеќе од десет години. Во овие конкретни случаи, тужителите биле жени, 
а тужените биле мажи, а во обата случаи биле завршени со пресуда во полза на 
тужениот. Иако испитаниците имале значително познавање на законодавството 
генерално, непостоењето судски постапки за родово-базирана дискриминација 
веројатно влијаело на запознаеноста на судиите со релевантната и важечката 
законска рамка за дискриминација. Еден од интервјуираните претставници на 
судовите не можеше да идентификува ниеден чин што би претставувал родово-
базирана дискриминација при работа. 

Нашата работа е поврзана со разгледување на законската рамка, зависно од 
предметите што ни се распределени. Доколку нема предмет, нема доволно време 
да го разгледуваме законодавството, освен она што е неопходно за распределените 
предмети. – Судија од граѓански суд

Еден судија изјавил дека посетувал обука за родово-базирана дискриминација 
организирана од државната институција основана за организирање професионална 
обука за судии и обвинители, наречена Академија за судии и јавни обвинители, 
додека другите не посетувале никаква обука на оваа тема.

Дискутирајќи за можните причини за малиот број предмети на дискриминација 
покренати пред судот, судиите забележале дека, според нивното искуство, многу 
е тешко да се докаже дека на работното место се случила родово-базирана 
дискриминација. Еден испитаник зборувал за случај каде сите сведоци дале изјави 
спротивни на наводите на тужителот. Судијата претпоставил дека тоа било така 
од страв од реперкусии од страна на работодавачот, или дури страв дека може да 
ја загубат работата. Сепак, и според ЗСЗД и според Законот за работни односи, 
товарот на докажување е поинаков во случаите на дискриминација. 

149  Закон за судовите, Службен весник на Република Македонија Бр. 8/06, 62/06, 35/08, 150/10, 83/18, 198/18 и 
Службен весник на Република Северна Македонија Бр. 96/19. член 23, ставови 1 и 2.
150  Ibid. член 23, ставови 2 и 3.
151  Ibid. член 12, став 1.
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Во однос на ставовите на луѓето кон родово-базираната дискриминација генерално, 
интервјуираните судии сметале дека во општеството во Северна Македонија 
многу ретко се дискутира за дискриминацијата и дека луѓето генерално не се 
многу запознаени со законите што ги штитат од дискриминација. Зборувајќи за 
дискриминацијата на работното место, испитаниците имале тенденција да ги 
насочуваат своите одговори кон изгледноста за присутност на родово-базираната 
дискриминација во нивната институција. Тема што се повторуваше беше дека 
немало дискриминација од страна на нивните претпоставени или други вработени 
во судот каде работат и тие, па оттука немало потреба од дискусии на оваа 
тема меѓу нивните колеги. Некои судии сметале дека нема дискриминација во 
нивната институција, поради фактот дека мнозинството од вработените се жени. 
Според последните официјални и јавно достапни податоци од Министерството за 
информатичко општество и администрација, 62% од вработените во правосудството 
во Северна Македонија се жени.152

Мислење на некои од интервјуираните судии беше дека, генерално, постои простор 
за подобрување кај собирањето и управувањето со податоците поврзани со случаите 
што вклучуваат родово-базирана дискриминација во сферата на трудот. Од неколку 
испитаници беше споменато дека судовите не ги документираат или означуваат 
предметите конкретно како родово-базирана дискриминација на работното место. 
Системот ACCMIS ги бележи предметите со дискриминација на работното место 
како работни спорови, со општата шифра РО (работни односи).

Се разбира, тоа [собирањето податоци] секогаш може да се подобри. На пример, 
можеме да ги означиме овие предмети [на родово-базираната дискриминација] на 
определен начин за да имаме лесен пристап до ваквите информации во иднина – 
Судија од граѓански суд

Официјални податоци за судските предмети на родово-
базираната дискриминација во работните односи 

Барањата за слободен пристап до информации (СПИ) за случаи на дискриминација 
беа испратени до сите 28 основни судови и во 2018, и во 2021 година. Беа побарани 
родово-расчленети податоци за судски предмети поврзани со родово-базираната 
дискриминација во сферата на работните односи. 

Барањата испратени до 2018 година опфатија десетгодишен период од 2008 до 
2018 година, а 16 судови дадоа одговори. Основниот суд во Скопје 2 испрати 
информација дека секторот за работни спорови во референтниот период 
забележал 56 постапки за дискриминација по основ на род/пол; во осум од нив, 
судот утврди дискриминација, но немаше информации за родот на тужителите и на 
тужените. Понатаму, во секторот за работни спорови биле поведени пет постапки 
поврзани со дискриминација врз основа на бременост; во три од нив, судот утврдил 
дискриминација врз основа на бременост. Основниот суд Кавадарци изјавил дека 
во односниот период судот утврдил дискриминација во три случаи (во два од 

152  Министерство за информатичко општество и администрација (2021). Извештај од Регистарот на вработени 
во јавниот сектор 2020. Достапно на: https://bit.ly/2T3DTxW. 

https://bit.ly/2T3DTxW


Родово-базирана дискриминација и работнички права во Северна Македонија92◆

случаите тужител бил маж, а во еден од нив тужител била жена), но не можел 
да потврди дали дискриминацијата била врз основа на род и поврзана со работен 
спор, иако ова беше јасно побарано во барањето за СПИ. Основниот суд во Штип 
исто така имал три предмети за дискриминација во работните односи, и во сите три 
тужител била жена. Конечно, Основниот суд во Куманово евидентирал еден случај 
на дискриминација поврзана со бременост, мајчинство и права што произлегуваат 
од родителство. 

Барањата испратени во 2021 година покриваат период од две години, од 2018 до 
2020 година. Одговориле дванаесет судови. Основниот суд Скопје имал седум случаи 
каде судот утврдил дискриминација врз основа на род/пол во работните односи; кај 
четири од тие случаи тужител била жена, а во три тужителот бил маж. Покрај ова, 
судот евидентирал три предмети поведени за дискриминација на работничка врз 
основа на бременост и во еден случај судот утврдил дискриминација.

ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Голем број граѓански организации (ГОи) во Северна Македонија работат на 
одговарање на родово-базираната дискриминација во сферата на трудот. Овие 
активности варираат, вклучуваат кампањи за подигање на свеста, истражување, 
застапување, предлагање алтернативни политики врз основа на докази, 
организирање обуки и работилници, мониторинг на работата на државните 
институции, како и давање бесплатна правна помош. Во моментов, 14 ГОи се 
регистрирани при Министерството за правда за давање бесплатна основна правна 
помош,153 што се состои од давање општи правни информации, општ правен 
совет, помош со пополнувањето формулари, помош при поднесувањето барања 
за специјализирана правна помош, пишување претставки до КСЗД и до Народниот 
правобранител, и пишување уставни барања за заштита на слободите и правата на 
човекот и на граѓанинот.154

Секторот на граѓанско општество во Северна Македонија ја покажа својата отпорност 
среде пандемијата со COVID-19. Во тек на кризата, ГОи брзо се прилагодија на 
ситуацијата и ги пренасочија своите активности кон давањето поддршка за своите 
заедници, особено за маргинализираните и ранливите групи.155 ГОи продолжија 
со давање бесплатна правна помош и сведочеа за тешки повреди на правата 
од работен однос, особено во првите две седмици откако се прогласи вонредна 
состојба во Северна Македонија; во тек на овој период, тие регистрираа најголем 
број повреди на правата од работен однос.156 Може да се каже дека здравствената 
криза брзо и неизбежно стекна родова димензија; речиси две третини од сите слчаи 
регистрирани од една од ГОи што даваат бесплатна правна помош во Северна 
Македонија, беа случаи на повреда на правата од работен однос на жените.157 

153  Министерство за правда. Регистар на здруженија за бесплатна правна помош. Достапно на: https://www.
pravda.gov.mk/bpp. 
154  Закон за бесплатна правна помош. Службен весник на Република Северна Македонија Бр.101/19. член 6.
155  Граѓански ресурсен центар (2020). Одговор на граѓанските организации на Covid-19. Достапно на: https://
rcgo.mk/en/news/ГОи-response-to-covid-19/.
156  Хелсиншки комитет за човекови права (2020). Посебен извештај за состојбата со човековите права во тек на 
COVID-19. Достапно на: https://bit.ly/2UwIUjL. 
157  Ibid.

https://www.pravda.gov.mk/bpp
https://www.pravda.gov.mk/bpp
https://rcgo.mk/en/news/csos-response-to-covid-19/
https://rcgo.mk/en/news/csos-response-to-covid-19/
https://bit.ly/2UwIUjL
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Интервјуираните претставници на секторот граѓанско општество беа мошне 
запознаени со законската рамка и можеа лесно да посочат постапки што би 
претставувале родово-базирана дискриминација при работа. Тие беа уверени 
во своето знаење и способност да работат на случаи што се осврнуваат на 
дискриминација при работа. Повеќето испитаници веруваа дека законодавството 
постојано се подобрува, посочувајќи го новоусвоениот Закон за спречување и заштита 
од дискриминација. Еден од главните предизвици препознаени од испитаниците 
беше примената на постојните закони. Тие ја потцртаа потребата од обука на 
јавните службеници кои имаат мандат да го спроведуваат важечкото релевантно 
законодавство; според нивното искуство, институциите сè уште ја евидентираат 
и третираат родово-базираната дискриминација само како повреда на правата од 
работен однос, а не како родово-базирана дискриминација на работното место. 

Сега го имаме законот [за спречување и заштита од дискриминација], но тој треба 
да се спроведува ... секогаш зборуваме за растечката потреба од сензибилизација 
на луѓето што работат на овие предмети, ним им треба обка за да може да се 
осврнат и да соодветно да ја идентификуваат [родово-базираната дискриминација]. 
– претставник на ГО

Испитаниците од ГОи имаа обемно искуство од работа на случаи на родово-
базираната дискриминација при работа. Еден претставник на претставник на ГО 
раскажа дека почнале одделно да ги документираат случаите на родово-базирана 
дискриминација во март 2020 година. Оттогаш, нивната ГО има регистрирано 106 
пријавени случаи на дискриминација врз основа на родот на работното место, 
главно во текстилната индустрија. Трудовите инспектори исто така го поткрепија 
ова, забележувајќи дека повредите на правата на жените од работен однос се 
поприсутни во текстилната индустрија. Покрај давањето бесплатна правна 
помош, некои ГОи нудат советување и психолошка поддршка на жртвите во 
тешка ситуација. Интервјуираните претставници воочија дека жртвите на родово-
базираната дискриминација, во случаите на кои тие работеле, секогаш биле жени, 
а сторителите биле главно мажи. 

Неколку испитаници раскажаа некои од случаите на родово-базираната 
дискриминација на кои работеле. Еден од дискутираните случаи се однесуваше 
дискриминација на жена при унапредувањето. Во овој случај, по поднесувањето 
претставка до Народниот правобранител, кој утврди дека се случила родово-
базирана дискриминација, жената беше деградирана на пониска позиција, и со тоа 
го загуби правото на додаток на платата. Сепак, ова ја охрабри жената да поведе 
постапка против работодавачот пред граѓански суд, која е сè уште во тек. 

Друг претставник на ГО зборуваше за неодамнешен случај во кој се работеше за 
кршење на превентивните мерки на Владата за COVID-19. Имено, на 3 ноември 
2020 година, Владата усвои одлука за превентивни препораки, времени мерки, 
протоколи, планови и алгоритми за заштита на јавното здравје.158 Со оваа одлука, 
меѓу други мерки, бремените жени беа ослободени од нивните работни должности 

158  Влада на Република Северна Македонија. Одлука за превентивни препораки, времени мерки, протоколи, 
планови и алгоритми за заштита на јавното здравје од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-
CoV-2, случаи и период на употреба. Службен весник на Република Северна Македонија Бр.263/2020.
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со физичко присуство на работното место сè до крајот на пандемијата.159 Една 
текстилна работничка што ја користеше оваа владина мерка беше отпуштена. Со 
поддршка на односната ГО, таа поднесе тужба против својот работодавач и победи. 
Друг испитаник раскажа за користењето стратешко застапување и стратешко 
парничење пред граѓанските судови во случаи кога договорите на определено време 
на бремени жени и жени на породилно отсуство не беа обновени или продолжени 
од страна на нивните работодавачи. ГОи исто така добиле пријави за случаи кога 
нивните работодавачи барале од жените да потпишат изјави дека нема да останат 
бремени во наредните две години од датумот на потпишување. 

И покрај ова искуство, ГОи сè уште воочуваа дека известувањето за случаите 
остана на ниско ниво. Испитаниците ги изразија своите гледишта за причините 
за малиот број случаи на дискриминација што се пријавуваат или поднесуваат 
од страна на работниците. Тема што постојано се провлекуваше беше немањето 
доверба во институциите, недоволното познавање на релевантните законски 
рамки што ги штитат, неможноста да се препознае што претставува родово-
базираната дискриминација, и долготрајните и скапи процедури да се докаже 
дискриминацијата. Интервјуираните лица посочија дека преку своите активности 
тие се обидуваат да ги едуцираат луѓето за родово-базираната дискриминација, како 
и за институционалната рамка што може да ги заштити. Земајќи ја предвид навидум 
широко распространетата недоверба во јавните институции, ГОи одиграа важна 
улога во охрабрувањето и поддржувањето на лицата што искусиле дискриминација 
да ги пријават своите случаи до институциите, кога жртвите инаку веројатно ќе се 
колебале дали да го сторат тоа. Навистина, интервјуираните трудови инспектори 
раскажаа дека соработуваат и делуваат заеднички со ГОи бидејќи им веруваат. 
Дополнително, испитаниците од ДТИ сугерираа дека работниците најчесто ги 
пријавуваат кршењата на нивните работнички права директно на ГОи што даваат 
бесплатна правна помош.

Граѓанските организации – учесници во истражувањето идентификуваа неколку 
предизвици во однос на собирањето и управувањето со податоци поврзани со случаите 
на дискриминација при работа; некои веруваа дека не постојат системи што одделно 
би ги документирале тие случаи, некои сметаа дека постојните бази податоци не 
се целосно корисни во смисла на родово-базираната дискриминација, други сметаа 
дека дел од проблемот е што луѓето не ја пријавуваат дискриминацијата и не 
поведуваат постапки пред релевантните институции. Еден испитаник воочи дека 
доколку статистичките податоци за случаите на родово-базираната дискриминација 
би биле јавно достапни, тоа би можело да охрабри повеќе луѓе да пријавуваат. 

Главниот предизвик лежи во оформувањето генерална, централизирана, 
институционална база на податоци, во кои случаи на родово-базираната 
дискриминација може да се документира, истовремено да се следи напредокот, што ќе 
ја докаже транспарентноста и кредибилитетот на институцијата до која се пријавува 
случајот и, дали тоа, на некој начин, е претставено пред јавноста и работниците, 
повеќе луѓе би се охрабриле да ја пријавуваат -базираната дискриминација. – 
претставник на ГО

159  Ibid. Член. 13 и 16. 
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ЗДРУЖЕНИЈА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ

Според Законот за работни односи, здружението на работодавачите е независна 
и демократска организација основана со цел на претставување, унапредување 
и заштита на економските, социјалните и другите интереси на работодавачите.160 
Репрезентативното здружение на работодавачите има легитимитет за колективни 
преговори, законско право на склучување на општи колективни договори во 
приватниот сектор, како и на учество во телата за трипартитно социјално 
партнерство, како Економскиот и социјален совет. Колективните договори се 
важни, зашто тие регулираат бројни права и обврски што произлегуваат или 
се поврзани со работните односи. Општиот колективен договор во приватниот 
сектор е директно важечки и обврзувачки за сите работодавачи и вработени во 
овој сектор, без оглед на тоа дали се членови на репрезентативно здружение на 
работодавачите или на синдикат. Организацијата на работодавачите на Македонија 
(ОРМ) е репрезентативна организација на работодавачите во приватниот сектор во 
Северна Македонија. 

Претставникот на ОРМ главно дискутираше за видовите дискриминација со кои се 
имаат сретнато до денес. Тие забележаа дека сè уште има огласи за вработување 
каде работодавачите ги наведуваат претпочитаните род и возраст на вработениот. 
Интервјуираното лице рече дека неговата организација работи на подигање на 
свеста за овој тип дискриминација при ангажирањето и вработувањето. Сепак, тој 
посочи дека нивните членови се обично поголеми компании со сектори за човечки 
ресурси што, според неговото мислење, ги почитуваат законските процедури за 
регрутирање на вработени.

Се чини дека интервјуираното лице ги обвинуваше работниците за мошне малиот 
број поведени постапки за вознемирување и сексуално вознемирување на работа, 
укажувајќи на немањето свест кај работниците. Испитаникот ја изрази потребата 
од повеќе кампањи за подигање на свеста по оваа прашање. 

Јавноста зборува за постоењето на мобинг, но институционално не е поведена 
ниедна правна постапка. Мислам дека причина е недоволната свест. Синдикатот 
веројатно ќе каже дека се работи за страв [од губење на работното место, но јас 
мислам дека се работи за немање свест кај жените и мажите. – претставник на ОРМ

Испитаникот раскажа дека пред неколку години ОРМ, со поддршка на МОТ, ги 
анализираше родовите јазови во однос на заработувачката и менаџерските позии. 
Еден наод беше дека жените во банкарскиот сектор во Северна Македонија биле 
платени помалку од нивните машки колеги. Интервјуираното лице забележа дека 
со години жените биле отсутни од врвните менаџерски позиции, а позастапени на 
менаџерските позии на средно ниво. 

Во тек на пандемијата, ОРМ воочи родова нееднаквост кај користењето на владините 
превентивни мерки. Имено, нејзините членови пријавија дека родово-неутралната 

160  Закон за работни односи. Службен весник на Република Македонија Бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 
130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 
27/16, 120/18 и Службен весник на Република Северна Македонија Бр. 110/19, 267/20 и 151/21. член 184, став 4.
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владина мерка што им дозволуваше на родителите да земат платено отсуство за 
да се грижат за децата на возраст под 10 години ја користеа главно жени. Ова е 
поткрепено од податоците на ГОи за пријавените и регистрираните кршења на 
оваа мерка од страна на работодавачите, кои укажуваа дека оваа мерка ја користеа 
главно мајките.161 

ТИПОВИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА 
СПЕЦИФИЧНИ ЗАШТИТЕНИ ОСНОВИ

Родово-базирана дискриминација на малцински етнички 
групи

Малцинските етнички групи, како Ромите, беа идентификувани како група која се 
чини дека почесто се соочува со дискриминација, според увидите на претставници 
од Народниот правобранител, ДТИ, граѓанските судови и ГОи,. Претставник на ГО 
сметаше дека Ромите често се среќаваат со директна дискриминација; на пример, 
работодавачите велеа дека тие не сакаат такво лице на нивното работно место 
поради бојата на нивната кожа. Сепак, ниеден испитаник не даде конкретни примери 
на жени од етнички малцинства кои искусиле родово-базирана дискриминација на 
работното место.

Родово-базирана дискриминација на LGBTIQIA+ лицата 

Лезбејките, геј, бисексуалците, транс *, квир/се преиспитуваат, интерсекс, 
асексуални +) лица беа исто така споменати од страна на испитаниците од ГО како 
група која често искусува дискриминација. LGBTIQIA+ лицата често се соочуваат 
со дискриминација од рана возраст и тие често рано го напуштаат училиштето; ова 
подоцна ги ограничува нивните можности за вработување и придонесува кон162 
Претставник на ГО сугерираше дека, бидејќи тие се соочуваат со нееднаков 
третман толку често, оваа конкретна маргинализирана група има повеќе познавања 
за родово-базираната дискриминација. Некои испитаници изразија загриженост 
за третманот на LGBTIQIA+ лицата од страна на полицијата. Сепак, од ниедно 
интервјуирано лице не беа дадени конкретни примери за LGBTIQIA+ лица кои 
искусиле дискриминација на работното место. 

161  Наташа Петковска, 2020. Преглед на владините мерки за превенција и нивното влијание врз работничките 
права. Skopje: Хелсиншки комитет за човекови права. Достапно на: https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2020/11/
overview_mk.pdf
162  Хелсиншки комитет за човекови права (2020). Посебен извештај за состојбата со човековите права во тек на 
COVID-19. Достапно на: https://bit.ly/2UwIUjL

https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2020/11/overview_mk.pdf
https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2020/11/overview_mk.pdf
https://bit.ly/2UwIUjL
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Родово-базирана дискриминација кон лица со инакви 
способности

Во Северна Македонија постои Закон за вработување на лица со попреченост, којшто 
пропишува специјални мерки за подобрување на условите за вработување и работа 
на лицата со инакви способности, со обезбедување грантови, даночни олеснувања 
и финансиска помош за работодавачите.163 Гореспоменатите специјални мерки се 
финансираат од посебен државен фонд во рамки на Агенцијата за вработување.164 
Сепак, еден претставник на ГО сугерираше дека работодавачите се заинтересирани 
за користење на овие мерки само поради средствата, а не се занимаваат многу со 
вистинско подобрување на позицијата на оваа маргинализирана група на пазарот на 
трудот. Во време на глобална здравствена криза, лицата со поинакви способности 
се соочија со повеќекратни предизвици. ГОи пријавија дека се проценуваше дека 
препораката за „работа од дома“ во Северна Македонија може да се спроведе од 
одвај 1% од лицата со инакви способности вработени во заштитни работилници.165 
Не се дадени натамошни информации од страна на интервјуираните лица кои би се 
однесувале конкретно на родово-базираната дискриминација на лицата со инакви 
способности, на работното место.

ДИСКРИМИНАЦИЈА ВО СПЕЦИФИЧНИ СЕКТОРИ

Родово-базирана дискриминација во текстилната 
индустрија 

Текстилната индустрија беше спомената од претставниците на ДТИ и ГО како сектор 
во кој родово-базираната дискриминација при работа се чини дека се случува 
почесто. Еден претставник на ГО раскажа дека, од почетокот на пандемијата, тие 
евидентирале повеќе од 100 пријавени случаи на дискриминација врз основа на 
родот, од кои најголем дел биле во текстилната индустрија. Еден претставник на ГО 
сугерираше дека текстилните работници сè уште  имаат мошне ограничено знаење 
во однос на тоа кои постапки претставуваат родово-базирана дискриминација при 
работа.

Тие имаат многу мали познавања во врска со родово-базираната дискриминација 
и се донекаде навикнати да им поставуваат некои прашања или чувствуваат дека 
е за нив нормално да добиваат помала плата од нивните машки колеги, за истата 
работна позиција. – претставник на ГО 

Една од ГОи што дава бесплатна правна помош пријави значително зголемување 
на бројот на случаи на кршење на правата на текстилните работници во тек на 

163  Закон за вработување на инвалидни лица. Службен весник на Република Македонија Бр. 44/00, 16/04, 62/05, 
113/05, 29/07, 88/08, 161/08, 99/09, 136/11, 129/15, 147/15, 27/16 и 99/18 и Службен весник на Република Северна 
Македонија N0.103/21. член 4.
164  Ibid. член 15.
165  Хелсиншки комитет за човекови права (2020). Посебен извештај за состојбата со човековите права во тек на 
COVID-19. Достапно на: https://bit.ly/2UwIUjL.

https://bit.ly/2UwIUjL
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пандемијата. Во 2020 година тие обезбедија правна и советодавна помош во 691 
случај, во споредба со претходните три години, кога вкупниот број документирани 
случаи изнесуваше 474.166 Во Северна Македонија, жените претставуваа 80% од 
работната сила во производството на текстил и облека..167 Оттука, повредите на 
правата од работен однос и родово-базираната дискриминација при работа во оваа 
индустрија, непропорционално многу се одразуваат на жените.

ЗАКЛУЧОЦИ

Не сите претставници од релевантните институции покажаа доволно знаење и 
разбираање на родово-базираната дискриминација при работа. Претставниците од 
канцеларијата на Народниот правобранител и КСЗД имаа доста познавања во однос 
на законодавството, но досега имаа многу мал број случаи. Навидум поради немањето 
судски постапки, судиите имаа ограничено познавање на релевантната законска 
рамка. Начинот на кој случаите на родово-базирана дискриминација на работното 
место се дискутираа од страна на интервјуираните претставници на граѓанските 
судови остави простор за сомнеж дали институтот на пренесување на товарот на 
докажување се применува од страна на судечките судии. Трудовите инспектори, се 
чини, имаа тешкотии да направат разлика меѓу родово-базираната дискриминација 
и повредите на на правата од работен однос општо земено, и имаа тенденција да се 
фокусираат строго на Законот за работни односи, пренебрегнувајќи ги одредбите 
на ЗСЗД. Како контраст на ова, претставниците од ГОи не само што имаа многу 
знаење за релевантната законска рамка, туку имаа и најмногу практично искуство 
со случаите на родово-базирана дискриминација. Како што сугерираа разновидни 
испитаници, се чини дека работниците повеќе им веруваат на ГОи, па оттука ги 
пријавуваат случаите директно кај нив. 

Во врска со законската рамка за родово-базираната дискриминација при работа, 
се чини дека повеќето испитаници посочија дека таа е главно комплетна и 
постојано се подобрува, но воочија проблеми со нејзиното спроведување. Друго 
споменато прашање беше неусогласеноста на другите закони што содржат одредби 
за недискриминација со новоусвоениот ЗСЗД. Испитаниците сугерираа дека една 
од најчестите форми на родово-базираната дискриминација на работното место е 
непродолжувањето на договорите на определено време на бремените работници 
и работниците на родителско отсуство, па оттука ја потцртаа потребата од 
дополнување на одредбите за забрана на прекинување на договорот во Законот за 
работни односи. 

166  Хелсиншки комитет за човекови права (2020). Годишен извештај за човековите права во Република Северна 
Македонија for 2020. Достапно на: https://bit.ly/2UJx2e6.
167  МОТ (2020). КОВИД-19 и светот на работата: СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, влијанија и мерки. Достапно на: 
https://bit.ly/3koXCSx. 

https://bit.ly/2UJx2e6
https://bit.ly/3koXCSx
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ПРЕПОРАКИ
За законската рамка

• Да се усогласат другите закони што содржат одредби поврзани со 
спречување и заштита од дискриминација со ЗСЗД и конкретно да се 
усогласи Законот за работни односи со ЗСЗД во врска со дефиницијата на 
индиректна дискриминација;

• Да се дополни забраната за прекин на работниот однос поради бременост, 
раѓање и родителство во Законот за работни односи, за да ги заштити 
бремените работници и работниците на родителско отсуство од 
непродолжувањето на нивните договори за работа на определено време;

• Да се намали периодот за засновање постојано вработување на една 
година, што исто така може да ги спречи работниците да користат 
кусорочните договори за да одбегнат одговорности поврзани со одредбите 
за породилно отсуство; да се воведе експлицитна изјава дека случаите 
како бременост и породилно отсуство нема да го прекинат пресметувањето 
на траењето на овој договор;

• Да се дополни одредбата што може да се толкува како да спречува 
усвојување и примена на мерки во врска со родовата еднаквост како, на 
пример, воведување квоти. Имено, читани заедно со Член 8, за „исклучоци 
од дискриминација“ во моментов, Законот за работни односи може да се 
чита како да не дозволува квоти или други афирмативни мерки;

• Да се дополнат родово-респонзивните одредби поврзани со ноќната работа 
во индустријата и градежништвото во согласност со конвенцијата на МОТ 
во врска со ноќната работа;

• Да се воведе концепт на родителско отсуство и право на татковско 
отсуство, со тоа усогласувајќи го Законот за работни односи со правото 
на ЕУ (Директива на ЕУ 2019/1158 за балансот меѓу професионалниот и 
приватниот живот);

• Да се ратификува Конвенцијата на МОТ бр. 190.

За Народниот правобранител
• Да се зголеми бројот на вработени во одделението за заштита од 

дискриминација и да се зголемат нивните капацитети да се осврнат на 
родово-базираната дискриминација, обезбедувајќи дека тие посетуваат 
обуки за родова еднаквост и општо за дискриминација, како и конкретно 
за родово-базираната дискриминација на работното место;

• Да се ажурира, ревидира и подобри базата на податоци на Народниот 
правобранител за да опфати родово-расчленети податоци, како и податоци 
во согласност со сите основи на дискриминација согласно со Член 5 од ЗСЗД, 
за да се олесни идниот мониторинг, известување и креирање политики;

• Да интервенира во случаите на родово-базираната дискриминација на 
работното место во приватниот сектор, со следење одблиску на работата 
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на трудовите инспектори за да се верифицира дека коректно се одговара 
на родово-базираната дискриминација на работното место;

• Да организира редовни кампањи за подигање на свеста за да се зголеми 
знаењето и на работниците и на работодавачите за тоа што подразбира 
родово-базираната дискриминација, каде може да се пријави и каков вид 
поддршка е достапен за жртвите.

 
За Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

• Да собира и презентира родово-расчленети податоци, како и податоци 
поврзани со сите основи на дискриминација според Член 5 од ЗСЗД, за 
да се олеснат мониторингот, известувањето, истражувањето и креирањето 
политики во иднина;

• Да организира редовни кампањи за подигање на јавната свест, за да 
се зголеми знаењето и на работниците и на работодавачите за тоа што 
претставува родово-базирана дискриминација, каде може да се пријави и 
каков вид поддршка е достапен за жртвите;

• Во тесна соработка со ГОи што работат на одговор на родово-базираната 
дискриминација во сферата на трудот, да застапуваат хармонизација 
на другите закони што содржат одредби со спречување и заштита од 
дискриминација со ЗСЗД, како и за како и за дополнување на забраната 
за прекин на работниот однос поради бременост, раѓање и родителство во 
Законот за работни односи, за да ги штити бремените работници и работници 
на родителско отсуство од непродолжување на нивните договори за работа 
на определено време.

За Државниот трудов инспекторат
• Да го подобри собирањето податоци и системите за управување со 

прибирање податоци за случаите на родово-базирана дискриминација на 
работното место, според типот на прекршувањето, родот на жртвата и 
родот на наводниот сторител;

• Да собере и презентира родово-расчленети податоци, како и податоци во 
врска со сите основни на дискриминација според Член 5 од ЗСЗД, за со тоа 
да се олесни мониторингот, известувањето, истражувањето и креирањето 
политики во иднина;

• Да се зголемат капацитетите на трудовите инспектори да се осврнат на 
родово-базираната дискриминација така што ќе се обезбеди дека тие ќе 
учествуваат на редовни обуки за родова еднаквост и за дискриминација 
генерално, како и конкретно за родово-базираната дискриминација на 
работното место.

За граѓанските судови
• Да се ажурира, ревидира и подобри ACCMIS за да се обезбеди собирање 

податоци за случаите на родово-базирана дискриминација на работното 
место, според типот на повреда, родот на жртвата и родот на сторителот;
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• Да се ажурира ACCMIS за да се обезбеди дека тој ги евидентира случаите 
на родово-базирана дискриминација на работното место, со специфична, 
наменска шифра и како случаи на дискриминација, а не како работни 
спорови; 

• Да се обезбеди дека судиите учествуваат во обуки за родово-базираната 
дискриминација во сферата на трудот за таа подобро да се препознава и 
делотворно да се одговори на неа, преку судските постапки;

• Да се земе предвид основањето специјализирани судски одделенија за 
родово-базирана дискриминација во работните односи или назначување 
специјализирани судии, добро обучени за дискриминација врз основа на 
родот, во работните односи.

За организациите од граѓанското општество 
• Да организираат редовни кампањи за подигање на јавната свест за да 

се зголеми познавањето кај пошироката јавност, како и кај поранливите 
маргинализирани групи, за тоа што подразбира родово-базираната 
дискриминација, каде може да се пријави, и каков вид поддршка е достапен 
за жртвите;

• Да вршат мониторинг на работењето на сите надлежни и одговорни 
институции, за да се погрижат и да проверат дека коректно се постапува 
по сите случаи на родово-базирана дискриминација на работното место;

• Да застапуваат хармонизација на другите закони што содржат одредби 
поврзани со спречување и заштита од дискриминација со ЗСЗД, како и за 
како и за дополнување на забраната за прекин на работниот однос поради 
бременост, раѓање и родителство во Законот за работни односи, за да 
ги штити бремените работници и работници на родителско отсуство од 
непродолжување на нивните договори за работа на определено време.

За организацијата на работодавачите
• Дополнителни капацитети и јакнење на свеста кај работодавачите за тоа 

како да се интегрираат политиките што би спречиле родово-базирана 
дискриминација на работното место.

• Да се организираат обуки за членовите за родово-базирана дискриминација 
на работното место и да се апелира до работодавачите да не користат 
договори за вработување на определено време;

• Да се поддржи ратификацијата на Конвенцијата на МОТ бр. 190,

За синдикатите
• Да се собираат податоци за случаите на родово-базирана дискриминација 

поврзана со работа, според типот на пореда, родот на лицето кое поднело 
претставка и лице до кого е упатена претставката;

• Да се обезбеди дека постојат и дека работодавачите ги спровведуваат 
еднаквите можности и политиките против родово-базираната 
дискриминација;
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• Да се обезбеди обука за сите претставници на синдикатите во врска со 
релевантната законска рамка што се однесува на родово-базираната 
дискриминација на работа;

• Да се покрене кампања за комуникација и работа со заедницата, за да ги 
информира работниците за законската рамка што се однесува на родово-
заснованата дискриминација и работничките права. Да се соработувва со 
искусни ЖГОи за поделотворно комуницирање, вклучувајќи и комуникација 
што директно ќе ги таргетира работничките.

• Да се покрене кампања за комуникација и работа со јавноста за да се 
подобрат свеста, разбирањето и довербата во синдикатите, вклучувајќи и 
како да се поддржат лицата што искусиле родово-базирана дискриминација 
на работа.

• Да се подобри учеството на жените во синдикатите на сите нивоа, и изрично 
да се таргетираат повеќе жени да станат активни членови на синдикатите и 
да се соработува со искусни ЖГОи за да се планира делотворна комуникација 
и работа со заедницата.

• Да се врши мониторинг на работата на Државниот инспекторат за труд 
за да се верификува дали соодветно се одговара на родово-базираната 
дискриминација на работа. 
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ПРИЛОЗИ
ПРИЛОГ 1. ДЕМОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ОДБИРОКОТ 

Од испитаниците кои пополниле 90% од прашалникот, 79% во 2018 и 83% во 2021 
година беа жени, а 21% и 17% беа мажи. 

Род
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21% 17%
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2018 2021

Жени Мажи

Слика 27. Одбирок од испитаници кои пополниле приближно 90% од прашалникот, според родот 
(2018 жени = 524, мажи = 107; 2021 жени = 627, мажи = 164).
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Како што илустрира Слика 28, во 2018 година повеќето учесници биле на возраст 18-
39 години (74% од жените и 76% мажи), додека во 2021 година повеќето биле меѓу 
39-49 години (66% од жените и 58% мажи). Како што е презентирано, одбирокот 
во 2018 година беше во просек помлад, додека во 2021 година одбирокот бил 
порамномерно распределен во смисла на кохорти на возраст. 

Возраст, според родот
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Слика 28. Кохорти на возраст во одбирокот од испитаници кои пополниле приближно 90% од 
прашалникот, според родот (2018 жени = 516, мажи = 104; 2021 жени = 627 мажи =164).
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Во однос на етничката припадност, и во 2018 и во 2021 година  повеќето испитаници 
беа етнички Македонци. Поголем процент од мажите беа етнички Албанци, во 
одбироците и во 2018, и од 2021 година. 

Етничка припадност, според родот

Слика 29. Етничка припадност во одбирокот од испитаници кои пополниле приближно 90% од 
прашалникот, според родот (2018 жени = 524, мажи = 107; 2021 жени 627 = мажи =164).
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Тринаесет проценти (12% од жените и 22% од мажите) во 2018 и шест проценти 
од испитаниците во 2021 година се сметаа себеси за лица со попреченост (5% 
од жените и 12% од мажите). и во 2018 и во 2021 година процентот на лица со 
попреченост беше голем меѓу мажите – учесници. Како што илустрира Слика 30, во 
2021 година процентот на оние кои живеат во рурални области беше поголем меѓу 
мажите (8% од жените и 15% од мажите).

Место на живеење, според родот

Слика 30. Распределба на живеалиште во урбани и рурални области во одбирокот од испитаници кои 
пополниле приближно 90% од прашалникот, според родот (2018 жени = 524, мажи = 107; 2021 жени 
= 627 мажи = 164).
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И во 2018 и во 2021 година, повеќето учесници имаа универзитетска диплома 
(48% од жените и 37% мажи). Иако и во 2018 и во 2021 година повисок процент 
од жените (во споредба со мажите) имаа универзитетски дипломи. Кај жените, 
процентот на оние со универзитетска диплома беше ист и во 2018 и во 2021 
година. Сепак, во 2021 година имаше пораст на процентот на учесниците со степен 
магистар или доктор на науки. Кај одбирокот од мажите и во 2018 и во 2021 година, 
распределбата остана слична, каде 42%/43% имаа средно образование, 37% имаа 
универзитетска диплома и 21%/24% имаа магистратура или докторат.

Образовно ниво, според родот
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Слика 31. Распределба на степенот на образование во одбирокот од испитаници кои пополниле 
приближно 90% од прашалникот, според родот (2018 жени = 524, мажи = 107; 2021 жени = 627 мажи 
= 164).
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Работен статус, според родот
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Слика 32. Статус на вработеност во одбирокот од испитаници кои пополниле приближно 90% од 
прашалникот, според родот (2018 жени = 493, мажи = 106; 2021 жени = 617 мажи = 163).

И во 2018 и во 2021 година, повеќето учесници беа вработени (78% жени и 
76% мажи во 2018; 73% од и жените и мажите во 2021). Во 2021 поголем број 
невработени деца учествуваа во истражувањето, но 2021 година ја репродуцираше 
дистрибуцијата според статусот на вработување.
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Сектор на вработеност, според родот
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Слика 33. Сектор на вработеност во одбирокот од испитаници кои пополниле приближно 90% од 
прашалникот, според родот (2018 жени = 367, мажи = 76; 2021 жени = 525 мажи = 143).

Во однос на секторот на вработување, во одбирокот од 2021 година, повеќе 
испитаници беа вработени во јавниот сектор (пораст од 36% на 47% кај жените; 
и од 35% на 52% кај мажите). Имаше намалување кај испитаниците вработени во 
граѓанското општество или други сектори (од 15% на 9% кај жените; и од 20% на 
3% кај мажите). Бројот на испитаниците од приватниот сектор остана сличен кај 
мажите (46% во 2018 и 44% во 2021), додека малку се намали кај жените (49% во 
2018 и 43% во 2021).
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Месечна нето плата
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Слика 34. Месечна нето плата во одбирокот од испитаници кои пополниле приближно 90% од 
прашалникот, според родот (2018 жени = 393, мажи = 81; 2021 жени = 540 мажи = 149 ).

Во споредба со одбирокот од 2018 година, во 2021 процентот од жените и мажите 
кои примаат плати во најниската платна класа (меѓу помалку од 15 000 и 25 000 
денари) се намали. Најголемото намалување беше во најниската категорија од 
помалку од 15 000 денари месечно.
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ПРИЛОГ 2. АНКЕТА 

АНКЕТА ЗА ДИСКРИМИНАЦИЈА НА РАБОТНОТО МЕСТО

Ви благодариме што изразивте интерес да учествувате во ова истражување, кое 
има за цел да помогне да се адресираат различните форми на дискриминација што 
се случуваат на работното место. Вашите искуства и размислувања ќе ни помогнат 
да откриеме начини како може да се спречи дискриминацијата и како може да 
се олесни пристапот до правда кога за жал, дискриминацијата веќе се случила. 
Анкетата ќе ви одземе околу 15 минути. Ве уверуваме дека сите ваши одговори се 
доверливи и анонимни.
Доколку имате прашања или сугестии во врска со оваа анкета, Ве молиме 
контактирајте нѐ на: info@reactor.org.mk (Реактор-истражување во акција). Со 
кликање на копчето „Следно“, вие се согласувате да учествувате во ова важно 
истражување. Ви благодариме!

Каде живеете и работите?
Во Северна Македонија
Во странство

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Дали живеете во урбана или рурална средина?
Урбана средина
Рурална средина

Во која општина живеете? 
Аеродром
Арачиново
Берово
Битола
Богданци
Боговиње
Босилово
Брвеница
Бутел
Валандово
Василево
Вевчани
Велес
Виница
Врапчиште
Гази Баба
Гевгелија
Гостивар
Градско
Дебар
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Дебарца
Делчево
Демир Капија
Демир Хисар
Дојран
Долнени
Ѓорче Петров
Желино
Зелениково
Зрновци
Илинден
Јегуновце
Кавадарци
Карбинци
Карпош
Кисела Вода
Кичево
Конче
Кочани
Кратово
Крива Паланка
Кривогаштани
Крушево
Куманово
Липково
Лозово
Маврово и Ростуша
Македонска Каменица
Македонски Брод
Могила
Неготино
Новаци
Ново Село
Охрид
Петровец
Пехчево
Пласница
Прилеп
Пробиштип
Радовиш
Ранковце
Ресен
Росоман
Сарај
Свети Николе
Сопиште
Старо Нагоричане
Скопје
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Струга
Струмица
Студеничани
Теарце
Тетово
Центар
Центар Жупа
Чаир
Чашка
Чешиново-Облешево
Чучер-Сандево
Штип
Шуто Оризари
Не знам

Ве молиме наведете го Вашиот род: 
Жена
Маж
Друго

Наведете ја годината на Вашето раѓање: 

Со која етничка група се идентификувате? 
Албанска
Македонска
Ромска
Српска
Бошњачка
Турска
Влашка
Друго

Кое е највисокото ниво на образование што сте го завршиле? 
Основно или незавршено основно образование
Средно образование
Стручно средно образование
Додипломски студии (факултет)
Магистерски студии
Докторски студии

Кој е вашиот моментален брачен статус? 
Не сум во врска
Верен/а
Женет/мажена
Разведен/на
Живеам со партнерот/ката, но не сме во брак
Вдовец/ица
Друго
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Дали имате деца помали од 10 години? 
Да
Не

Дали сметате дека имате попреченост? 
Да
Не

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО

Во моментов, дали сте: 
Вработен/а со полно работно време
Вработен/а со скратено работно врем
Самовработен/а
Невработен/а, и барам работа (пријавени сте во Агенцијата за вработување како 
барател/ка)
Невработен/а, и НЕ барам работа (НЕ сте пријавени во Агенцијата за вработување 
како барател/ка)
Невработен/а, на студии
Официјално невработен/а, но имам неплатена работа вон домот како што е 
земјоделство,
одгледување стока, на пр.,крави или кокошки, итн.
Пензионер/ка
Друго

Зошто не сте регистрирани во агенцијата за вработување, за да барате 
вработување?
Чекате да Ве повикаат на претходното вработување
Работите сезонска работа
Болест Ве спречува да работите
Инвалидност Ве спречува да работите
Се грижите за децата
Се грижите за лице со инвалидност
Други лични или фамилијарни обврски
Студирате или се обучувате
Мислите дека нема работа
Друго

Во последните 3 години (од 2018 година наваму): 
Бев невработен/а и НЕ барав работа
Бев невработен/а и барав работа
Бев вработен/а со скратено работно време
Бев вработен/а со полно работно време
Учев/студирав
Бев самовработен/а
Работев без надомест во семејна фирма или фарма
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Каде работите? 
Приватен сектор (бизнис, вклучително и семеен бизнис или фарма)
Јавна администрација (вклучително и министерства, општини, здравствени 
установи, јавни училишта,
универзитети, итн.)
Јавно претпријатие - јавен сектор
Домашна граѓанска организација
Меѓународна граѓанска организација
Друго меѓународно тело (ЕУ, ОН, агенции на ОН, странски амбасади, итн.)
Друго

Колку долго работите на сегашното работно место? 
Четири месеци или помалку
5-8 месеци
9-11 месеци
1-3 години
4–10 години
11+ години

Која од следниве изјави најдобро ја опишува вашата сегашна позиција?
Почетно ниво (на пр., соработник, работник)
Средно ниво (на пр., координатор)
Високо ниво (на пр., раководител, директор)
Јас сум свој шеф
Друго

COVID 19

Дали во последниве три години (од 2018 година наваму), Ви се случило да 
не можете да земете одсуство од работа во некоја од следниве ситуации:
Кога бев болен/болна со Ковид-19
Кога член на моето смејство беше болен/болна од Ковид-19
Кога бев болна (не од Ковид-19)
За лични причини (пр. смрт во смејството)
За национални празници
За годишен одмор
Ништо од наведеното
Друго

Дали ја изгубивте работата заради Ковид-19? 
Да
Не

Кои беа причините? 
Беа отпуштени повеќе работнички/ци
Немав договор за вработување и работодавачот ми кажа да престанам да работам
Не ми беше продолжен договорот
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Морав да се грижам за децата и работодавачот ме притискаше да дадам отказ/ме 
отпушти
Затоа што сум жена
Друго

Колку долго НЕ можевте да работите затоа што вашите работни простории 
(канцеларија, фабрика и сл.) беа затворени заради Ковид мерките? 
0 денови (работните простории никогаш не се затворија)
1-7 дена
8-15 дена
16-30 дена
30+ дена
Не се однесува на мене

Како ви беше платено ова отсуство? 
Не бев платена
Ми беше исплатен намалена плата
Ја земав целосната плата
Не се однесува на мене

Дали вашиот работодавач ви дозволи да работите од дома некој 
периоддодека трае Ковид-19 пандемијата?
Да
Не

Што од подолу наведеното ви беше предизвик за балансирање на 
приватните и работните обврски за време на пандемијава со Ковид-19? 
Грижа за членови во семејството кои имаа/т Ковид-19 или друга болест
Грижа за децат (пр. кога беа затворени градинките и училиштата)
Грижа за членови во семејството кои имаат инвалидност или хронична болест
Грижа за возрасни/стари лица
Живеење и работење во мал простор со други
Немање доволно електронска опрема (компјутери/лаптопи) за потребите на сите 
во семејството
Немање доволно/соодветен интернет за потребите на сите во семејството
Проблеми со концентрација
Психолошко насилство во домот
Физичко насилство во домот
Притисок да сум постојано достапна и online за работни обврски
Стрес
Пристап до сигурен транспорт за одење на работа
Не се соочив со никакви предизвици
Друго

Дали сте имале или имате Ковид-19? 
Да
Не
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Дали ви е беше дозволено да земете отсуство од работа затоа што сте 
биле позитивен/а на Ковид-19? 
Да
Не

Колку денови ви траеше отсуството од работа? 

Како Вашиот работодавец го третираше отсуството заради Ковид-19? 
Платено боледување
Делумно платено боледување
Неплатено боледување
Ми скратија денови од годишен одмор
Не знам
Друго

Дали Вашиот работодавец ви набавува маски, ракавици, средства за 
дезинфекција и друга заштитна опрема за Ковид-19? 
Да, секогаш
Да, понекогаш
Не
Немам одговор/Не се однесува на мене

Дали Вашиот работодавец Ви ја намали платата заради Ковид-19? 
Да
Не

Дали ви беше ускратено правото да користите некоја од владините мерки 
за заштита и справување со Ковид-19? 
Не Сум квалификуван/а за ниту една од наведените типови на мерки
Платено отсуство за родител на дете на возраст или помало од 10 години
Субвенционирање на придонесите или платите за вработени (работодавачот добил 
но НЕ Ви исплатил)
Финансиска поддршка за само-вработени погодени од кризата (пр. самостојни 
занаетчии)
Паричен надоместок од АВРМ за граѓаните што останале без работа
Друго

ДОГОВОРИ И ПЛАТА

Од 2018 година до денес, дали Ви било побарано редовно да работитебез 
договор (вклучително и во семеен бизнис)? 
Да
Не

Дали во моментов имате договор за вработување? 
Да
Не
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Која е должината на вашиот моментален договор (или на последниот 
договор) во месеци? 
Три месеци или помалку
4-6 месеци
7-12 месеци
Повеќе од една година но, помалку од 4
4 или повеќе години
На неопределено време
Никогаш не сум имал/а договор за вработување

Таму каде што работите, кој вообичаено има договор на подолго време? 
Жените
Мажите
Исто е за сите
Не можам да одговорам, бидејќи само жени/само мажи се вработени
Не знам

Од 2018 година до денес, дали Ви било побарано да потпишете договор 
за вработување без да ви дозволат да ги прочитате и да ги разберете 
условите?
Да
Не

Во просек, колку часови работите неделно?
1-20 часа
21-40 часа
41-60 часа
Повеќе од 61 час

Колку изнесува вашата месечна плата во моментов (нето во денари)? 
Помалку од 12 000 денари
Од 12 0001 до 15 000 денари
Од 15 001 до 20 000 денари
Од 20 001 до 25 000 денари
Од 25 001 до 30 000 денари
Од 30 001 до 35 000 денари
Од 35 001 до 40 000 денари
Над 40 000 денари

Дали Вашиот работодавач ја пријавува на државните органи вашата 
плата во висината која ја примате? 
Да
Не, работодавачот пријавува друга сума
Не знам

Дали вашиот работодавец некогаш побарал да му вратите дел од вашата 
плата? 
Да



Родово-базирана дискриминација и работнички права во Северна Македонија ◆119

Не
Друго

Вообичаено како сте компензирани за прекувремено работење? 
Не добивам ништо дополнително (само мојата месечна плата)
Платен/а сум за прекувременото работење со иста стапка како за плата
Платен/а сум за прекувременото работење со поголема стапка од мојата плата
Добивам слободно време/денови
Не би можел/а да одговорам бидејќи никогаш не работам прекувремено

Дали со вработувањето ви се покриени следните продонеси:
Здравствено осигурување
Социјално и пензиско осигурување
Ниту едно од наведените

ВАШИТЕ ГЛЕДИШТА

Дали во Македонија е нелегално да се дискриминира некој на работното 
место само затоа што е жена или маж? 
Да
Не
Не знам

Ако се случи дискриминација од ваков вид, треба да се пријави кај? 
Работодавецот/ката
Трудов инспекторат
Народен правобранител
Полиција
Никаде
Не знам

ВРАБОТУВАЊЕ

Сега имаме неколку прашања за Вашето искуство поврзано со процесот на 
вработување. Прашањата се однесуваат на
Вашите искуства во последните 3 години (од 2018 година до денес).

Колку пати сте биле на интервју за работа од 2018 година наваму? 
Ниту еднаш
Еднаш
2 до 5 пати
Повеќе од 5 пати
Не се сеќавам

Во последните 3 години (од 2018 наваму), дали на интервју за работа 
вибиле поставени прашања во врска со: 

Да Не
Дали сте во брак или дали планирате да се мажите
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Да Не
Дали имате деца или дали планирате да имате деца
Медицинска потврда дека не сте бремена
Прашања за вашата сексуална ориентација или родов
идентитет
Нешто друго што не е поврзано со вашите вештини, образование или 
работно искуство за кое сметате дека е несоодветно

Во последните 3 години (од 2018 наваму), дали за време на
интервју за работа ви биле поставени прашања во врска со: 

Да Не
Дали сте во брак или дали планирате да се жените
Дали имате деца или дали планирате да имате деца
Прашања за вашата сексуална ориентација или родов идентитет
Нешто друго што не е поврзано со вашите вештини, образование или 
работно
искуство за кое сметате дека е несоодветно

Во последните 3 години (од 2018 наваму), според вас, дали некогаш НЕ 
сте добиле работно место за коешто сте се пријавиле, само затоа што: 

Да Не
Сте жена
Сте биле бремена
Имате деца или планирате да имате
Вашата етничка припадност
Вашата возраст
Вашиот изглед
Вашата политичка припадност
Вашата религија
Вашето мсето на живеење (пр. рурална средина)
Вашата сексуална ориентација или родов идентитет
Друг критериум кој не е поврзан со вашите вештини, образование или 
искуство

Во последните 3 години (од 2018 наваму), според вас, дали некогаш НЕ 
сте добиле работно место за коешто сте се пријавиле, само затоа што: 

Да Не
Маж
Очекувате дете
Имате деца или затоа што планирате да имате
Вашата возраст
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Да Не
Вашиот изглед
Вашата политичка припадност
Вашата религија
Вашето мсето на живеење (пр. рурална средина)
Вашата сексуална ориентација или родов идентитет
Друг критериум кој не е поврзан со вашите вештини, образование или 
искуство

НАПРЕДУВАЊЕ

Сега имаме неколку прашања за пристапот до напредување. Сите прашања се 
однесуваат на периодот од 2018 година до денес, освен доколку не е поинаку 
наведено.

Дали некогаш ви се случило работодавецот да не ве земе предвид за 
напредување поради: 
Вашиот изглед
Вашиот род (на пр., ми беше кажано дека тоа не е работа за жена/маж)
Сте биле бремена
Имате деца или планирате да имате
Вашата етничка припадност
Вашата сексуална ориентација
Вашата возраст
Вашата религија
Вашето место на живеење (на пр. ако живеето во село)
Не знам
Ништо од наведеното не ми се случило
Друго

РАБОТНИ УСЛОВИ

Дали сметате дека вашето здравје или безбедност се во ризик поради 
вашата работа? 
Да
Не

Зошто сметате дека ви е загрозено здравјето и безбедноста на работа? 
КОВИД-19
Лош квалитет на воздух
Опасни хемикалии
Кревање тешки објекти
Не ми беше дозволено да го користам тоалетот секогаш кога имав потреба
Друго
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ПОРОДИЛНО (РОДИТЕЛСКО) ОТСУСТВО

Во последните 3 години (од 2018 година наваму), дали некогаш сте биле 
бремена за време на вработувањето? 
Да
Не
Сега сум бремена, но сè уште не сум земала породилно отсуство

Дали Ви се случило НИТУ да бидете исплатени, НИТУ да добиете владини 
бенефиции за време на Вашето породилно отсуство? 
Да
Не

Дали сте се вратиле на претходното работно место по вашето последно 
породилно отсуство? 
Да
Не
Сè уште сум на породилно отсуство

Зошто не? 
Не сакав повеќе да работам
Почнав нова работа
Работодавецот го прекина мојот договор/ме отпушти
Мојот договор истече додека бев на породилно отсуство
Работодавецот одлучи да ја вработи мојата замена
Немам никој да се грижи за моите деца или грижата за децата е прескапа
Не можев да најдам работа
Поради болест или повреда
Друго

Дали работодавец ви вршел притисок да се вратите на работа порано од 
планираното време за породилно отсуство? 
Да
Не

Кога се вративте на работа, дали имавте:
Повеќе одговорности
Помалку одговорности
Исти одговорности

Дали имавте: 
Повисока плата
Пониска плата
Иста плата

Дали имавте: 
Повеќе работни часови
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Помалку работни часови
Исти работни часови

Кога се вративте, дали бевте: 
Третирани исто како и пред да заминете
Третирани поинаку од вашите колеги или од шефот бидејќи бевте на отсуство

ТАТКОВСКО ОТСУСТВО

Дали вашиот работодавец дозволува родителско (породилно) отсуство 
за таткото? 
Да, ПЛАТЕНО родителско отсуство
Да, НЕПЛАТЕНО родителско отсуство
Не
Не знам

Дали ви се родило дете во последните 3 години и сте биле вработени кога 
се случило тоа?
Да
Не

Колку слободни денови ви дозволи вашиот работодавец? 

Кога се вративте од отсуството, вие бевте: 
Третирани исто како пред да заминете
Третирани различно од вашите колегите или од шефот бидејќи земавте отсуство

Дали сметате дека мажите треба да имаат повеќе денови платено 
родителско отсуство? 
Да
Не
Не знам

СЕКСУАЛНО ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТА

Подолу е дадена листа на ситуации кои рефлектираат одредениоднесувања. 
Ве молиме одговорете дали некогаш, на вашето работно место, ви се 
случило нешто такво. Уште еднаш Ве потсетуваме дека Вашите одговори 
се анонимни. 

Да, ми се
случило и
тоа ПОВЕЌЕ
од еднаш

Да, ми се
случило
ЕДНАШ

Не,
НИКОГАШ
не ми се
случило

Колега или претпоставен користел 
безобразни гестови или звуци
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Да, ми се
случило и
тоа ПОВЕЌЕ
од еднаш

Да, ми се
случило
ЕДНАШ

Не,
НИКОГАШ
не ми се
случило

Колега или претпоставен 
ви испраќал и-мејлови или 
текстуални пораки од сексуална 
природа (вклучително и по 
работните часови)
Колега или претпоставен намерно 
ви допирал делови од телото 
(задник, гради, рака) во ситуација 
каде допирањето е непотребно.
Колега или претпоставен ви 
предложил да имате секс со него/
неа
Колега или претпоставен ве 
принудил да имате секс со него/
неа

Дали лицата кои ви го направиле тоа се: 
Жени
Мажи
Двете

Дали лицата кои го направиле тоа имаат: 
Пониска позиција од вас
Еднаква позиција со вас
Повисока позиција од вас

На кого му кажавте? 
На никого
Пријател, познаник
Член на семејството
Колега
Мојот/ата раководител/ка
Полиција
Верски лидер
Граѓанска организација која нуди правна помош
Лице од официјалниот механизам за пријавување во рамки на моето работно место
Друго

Од која причина/и одлучивте да не му кажувате никому за оваа ситуација? 
Ми беше срам
Се плашам да не го изгубам работното место
Не сакав
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Мислам дека сам/сама треба да го решам тоа
Друго

СИНДИКАТИ

Дали во Македонија има работнички синдикати кои би можеле да 
гизастапуваат вашите интереси? 
Да
Не
Не знам

Дали сте член на некој работнички синдикат? 
Да
Не

Колку добро сметате дека вашиот работнички синдикат ги застапувавашите 
интереси? 
Многу добро
Добро
До одреден степен
Слабо
Многу слабо

СЕВКУПНИ РЕФЛЕКСИИ

Многу од чиновите за кои Ве прашавме досега во оваа анкета
може да се сметаат за форми на дискриминација. Имајќи го тоа 
предвид, дали би рекле дека некогаш сте биле третирани поразлично 
(дискриминирани), поради тоа што сте жена? 
Да
Не

Многу од чиновите за кои ве прашавме досега во оваа анкета може да 
се сметаат за форми на дискриминација. Имајќи го тоа предвид, дали би 
рекле дека некогаш сте биле третирани поразлично (дискриминирани), 
поради тоа што сте маж ?
Да
Не

Дали имате некој коментар, искуство или пример што сакате да го 
споделите, вклучително и случаи на дискриминација кои им се случиле 
на Ваши блиски или некој што го познавате? Ве молиме накрато опишете.

Дали можете детално да опишете некое/и искуство/ва што сте го/и 
имале со дискриминација на работа од 2018 година наваму? Би биле 
многублагодарни. Вашиот идентитет ќе остане анонимен. 
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Во кој сектор работевте кога се случи тоа? 
Приватен сектор (бизнис, вклучително и семеен бизнис или фарма)
Администрација (вклучително и министерства, општини, здравствени институции, 
јавни училишта,
универзитети, итн.)
Домашна граѓанска организација
Меѓународна граѓанска организација
Друго меѓународно тело (ЕУ, ОН, агенции на ОН, странски амбасади, итн.)
Друго

Со кои институции сте стапиле во контакт во врска со она што ви сеслучило? 
Ниту една институција
Трудова инспекција
Полиција
Судови
Обвинителство
Народен правобранител
Комисија за заштита од дискриминација
Граѓанска организација која нуди правна помош
Адвокат
Друго

Што се случило кога сте пријавиле дискриминација до релевантните 
тела? 
Не сакаа да го ислушаат мојот случај
Ме ислушаа, но рекоа дека не можат ништо да сторат
Ме ислушаа и се обидоа да ми помогнат
Беа многу корисни и ми помогнаа да поднесам претставка
Друго

Дали некогаш сте биле вклучени во судска постапка поврзана со 
дискриминација на работа? 
Да
Не

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ АКЦИИ

Со дел од учесниците на оваа анкета, истражувачкиот тим би сакал да спроведе 
последователно интервју. Вакво интервју многу ќе ни помогне за подобро да 
разбереме што се случило и потенцијално да Ви помогнеме вам или на други како 
Вас во иднина.

Дали би сакале да учествувате во последователно интервју? Вашиот 
идентитетќе биде чуван како доверлив и информациите ќе бидат 
заштитени.
Да
Не
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Внесете ја вашата е-мејл адреса и телефонски број за да можеме да ве 
контактираме. Оваа информација ќе остане целосно доверлива.
Телефон:
и-мејл:

Ви благодариме што ја пополнивте анкетата



Скопје, 2022


