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Впвед 

Вп нашата држава рпдпвата нееднаквпст и рпдпвата дискриминација се ппсебнп изразени вп 

пбласта на рабптните пднпси, и тпа вп сите делпви штп се ппфатени сп рабптните пднпси, какп 

штп се пристаппт дп врабптуваое, уредуваоетп на рабптнипт пднпс, напредуваоетп на рабптнптп 

местп и престануваоетп на рабптнипт пднпс. Македпнскипт пазар на труд се сппчува сп рпдпва 

нееднаквпст и тпа е забележанп вп Извештајпт на Еврппската унија (ЕУ) за напредпкпт на Северна 

Македпнија за 2021 гпдина. Еврппската кпмисија (ЕК) кпнстатира дека структурните недпстатпци 

сè уште се забележуваат и на пазарпт на трудпт, штп пневпзмпжуваат пптенцијален раст и развпј. 

Рпдпвипт јаз на пазарпт на трудпт вп 2020 гпдина се згплемил за 22,7 прпцентни ппени, штп се 

дплжи на фактпт дека ппгплем дел пд жените (вп сппредба сп мажите) биле исклучени пд пазарпт 

на трудпт пваа гпдина. Стапката на врабптенпст кај мажите (20-64 г.) вп 2020 гпдина изнесувала 

68,9%, а кај жените 49%, штп резултира сп виспк рпдпв јаз вп врабптенпста пд 19,9 прпцентни 

ппени.1 

Сампврабптуваоетп се ппкажува какп сè ппчест мпдел на врабптуваое штп се кпристи вп услпви 

на виспка стапка на неврабптенпст пд страна на неврабптените лица кпи ппдплг временски 

перипд не мпжеле да најдат рабпта, пспбенп вп ппследните некплку гпдини. Какп мпдел штп сè 

ппчестп се кпристи пд неврабптените лица вп земјава се наметнува пптребата пд разгледуваое на 

закпнската регулатива на сампврабптуваоетп какп мпдел вп наципналнптп закпнпдавствп, нп 

уште ппвеќе на деталнп разгледуваое на регулацијата на сампврабптуваоетп вп кпнтекст на 

правптп на ЕУ штп гп регулира пвпј мпдел и стандардите штп ги ппставува ЕУ. Сампврабптуваоетп  

е значајнп присутна фпрма на врабптуваое и на нивп на Еврппската унија, а сппред ппдатпците 

засега тпа се 32,9 милипни лица на впзраст пд 15 дп 74 гпдини, пднпснп 14,2% пд вкупнп 

врабптените лица вп Еврппската унија.2 

Спгласнп ппследните ппдатпци на нивп на Еврппската унија за 2021 гпдина, какп сампврабптени 

лица регистрирани се вкупнп 25.172 лица, пд кпи 8.254 се жени,3 а речиси исти се ппдатпците и за 

претхпдните гпдини. Една студија направена вп Велика Британија вп 2019 гпдина ппкажува дека 

мажите дпминираат вп ппвеќетп прпфесипнални категприи, а жените дпминираат вп 

среднпквалификувани прпфесии, какп штп се административни и секретарски прпфесии и грижа, 

пдмпр и други услужни занимаоа, вклучителнп и фризерствп и дпмаќинствп.4 Нп, забележливп е 

дека вп ппследните гпдини вп пбласта на фриленсерствптп има гплем ппраст на активнпста на 

жените. Сампврабптуваоетп какп мпдел сè ппвеќе се кпристи пд жените затпа штп мпже да им 

пвпзмпжи да гп искпристат нивнипт претприемачки пптенцијал, штп, пак, мпже да ја ппдпбри 

нивната благпспстпјба и екпнпмската спстпјба, а истп така да ја згплеми и вреднпста штп ја 

дпдаваат на екпнпмијата какп целина.5 

                                                           
1
 European Commission. North Macedonia 2021 Report. Дпстапнп на: https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/north-macedonia-report-2021_en 
2
 Врабптуваое пп ппл, впзраст и прпфесипнален статус. Извпр: ЕурпСтат. 

3
 ЕурпСтат. Дпстапнп на: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

4
 Yordanova, Inna. Women in Self-Employment, IPSE. Дпстапнп на: https://www.ipse.co.uk/policy/research/women-in-self-

employment/women-in-self-employment.html 
5
 Federation for Small Businesses (FSB), Women in Enterprise: The Untapped Potential, 2016. Дпстапнп на: 

file:///C:/Users/Jovana%20Jovanovska/Downloads/Women-In-Enterprise-The-Untapped-Potential.pdf 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/north-macedonia-report-2021_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/north-macedonia-report-2021_en
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Иакп претхпдните истражуваоа за мптивациите на жените кпи се пдлучуваат за сампврабптуваое 

пткрива мешана слика, тврдејќи дека, иакп сампврабптуваоетп е ппзитивен начин на рабпта за 

гплем брпј жени, некпи пд нив биле принудени на негп ппради згплемуваоетп на старпсната 

граница за пензија за жените и губеоетп на рабптните места вп јавнипт сектпр6. Кпга 

репрезентативен примерпк пд жени биле прашани за главните причини за влегуваое вп 

сампврабптуваоетп, пдгпвпрпт бил дека најгплем дел пд нив се мптивирани пд ппгплемата 

кпнтрпла на рабптните часпви (63%) и избпрпт каде да рабптат (56%), какп и ппдпбрата 

рамнптежа ппмеду рабптата и живптпт (55%). Самп петтина (21%) пд жените изјавиле дека 

пдбрале сампврабптуваое ппради недпстатпк на други мпжнпсти за врабптуваое, а најмал брпј 

пд нив (13%) навеле дека гп стприле тпа затпа штп ја изгубиле претхпдната рабпта. Оспбенп е 

интереснп штп сампврабптените жени, ппчестп пд мажите, какп причини за сампврабптуваое 

избирале причини ппврзани сп нивната дпбрпспстпјба и личните пкплнпсти, какп штп се ппгплема 

флексибилнпст и кпнтрпла на часпвите, рамнптежа ппмеду рабптата и живптпт, какп и 

флексибилнпст пкплу грижата за децата. Од друга страна, мажите најчестп пдбирале причини 

ппврзани сп кариерата, какп штп се кпнтрплата на сппствената рабпта, мпжнпста за ппразнпвидна 

рабпта и мпжнпста да зарабптат ппвеќе пари. 

Оттука, ппрастпт на сампврабптуваоетп какп мпдел на глпбалнп нивп ја наметнува пптребата пд 

негпвп сппдветнп уредуваое, вклучителнп и преку јаснп дефинираое на сампврабптените лица и 

нивните партнери. Ова прашаое билп предмет на дискусии и вп Еврппскипт парламент, кпј ги има 

ппвиканп земјите-членки да гп преппзнаат сампврабптуваоетп „какп фпрма на рабпта штп ппмага 

да се спздадат рабптни места и да се намали неврабптенпста и дека прпшируваоетп на 

сампврабптуваоетп треба да пди рака ппд рака сп сппдветна спцијална заштита за 

сампврабптените, какп штп е дефиниранп вп земјите-членки и (...) да ја плеснат мпжнпста сите 

рабптници, вклучителнп и сампврабптените рабптници и нивните сппружници или партнери кпи 

учествуваат вп нивните активнпсти, да ги кпмбинираат пдгпвпрнпстите за рабпта и грижа, 

вклучителнп преку забрзуваое на примената на член 7 и 8 пд Директивата 2010 гпдина/41/ЕУ пд 

седми јули 2010 гпдина, и сп пбезбедуваое на рабптниците флексибилнпст вп врска сп рабптнптп 

време, телерабптата и рабптата сп скратенп рабптнп време заради грижа за малплетници и 

зависни лица, на нивнп бараое“.7 

 

Вп пваа наспка сè ппрелевантна станува Директивата 2010/41/ЕУ на Еврппскипт парламент и 

Еврппскипт спвет за примена на принциппт на еднакпв третман на мажите и жените кпи вршат 

активнпсти вп свпјствп на сампврабптени лица и за укинуваое на Директивата 86/613/ЕЕЗ. Пваа 

директива јаснп ги дефинира сампврабптените лица и сппружниците или живптните партнери 

на сампврабптените лица и впеднп пп првпат ги дефинира правата и пбврските за 

сампврабптените лица и нивните сппружници или живптните партнери, какп штп е уреденп за 

препстанатите врабптени лица кај трети лица и така натаму. Впеднп, Директивата им 

пвпзмпжува на земјите-членки да усвпјат мерки за ппзитивнп дејствуваое наспчени кпн 

пбезбедуваое на целпсна еднаквпст меду мажите и жените вп рабптнипт век. 

                                                           
6
 Women’s Budget Group, Here to Stay: Women’s Self-Employment in a (post) Austerity era, March 2016. Дпстапнп на: 

https://wbg.org.uk/analysis/here-to-stay-women-and-self-employment/ 
7
 Резплуција на Еврппскипт парламент пд 14 јануари 2014 гпдина за спцијална заштита за сите, вклучителнп и 

сампврабптени рабптници [2013/2111 (INI)]. 
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Општествен и пплитички кпнтекст 

Брпјпт на лица кпи се регистрирани какп сампврабптени спгласнп закпнската регулатива вп 

нашата држава е мпшне мал, нп пваа брпјка не ја птсликува реалнпста. Гплем брпј лица, пспбенп 

лица кпи се дел пд ИТ-сектпрпт или даваат друг вид услуги за клиенти и партнери надвпр пд 

државата, не се фпрмалнп регистрирани какп сампврабптени, пднпснп се целпснп надвпр пд 

системпт.8 

Од друга страна, Владата, преку Министерствптп за труд и спцијална пплитика, Развпјната 

прпграма на Обединетите нации (УНДП), Агенцијата за врабптуваое и Агенцијата за ппддршка на 

претприемништвп, вп мај 2022 гпдина ппвтпрнп ја птвпри Прпграмата за сампврабптуваое за 

неврабптени лица какп дел пд пперативнипт план за активните прпграми и мерки за врабптуваое 

и услуги на пазарпт на труд. Прпграмата има цел намалуваое на неврабптенпста, стимулираое на 

сампврабптуваоетп, ппдпбруваое на врабптливпста на неврабптените лица и јакнеое на 

кпнкурентнпста на екпнпмијата. Оваа прпграма пд 2007 гпдина пп првпат е впведена какп фпрма 

на ппддршка наменета за неврабптени лица кпи сакаат да ппчнат сппствен бизнис преку 

кпристеое грант за претприемништвп вп висина пд 5.000 евра за еден сампврабптен, пднпснп 

10.000 евра за двајца спдружници за ппчнуваое на сппствен бизнис. Спгласнп ппдатпците на 

Агенцијата за врабптуваое, брпјпт на лица кпи ја кпристат пваа мерка расте низ текпт на гпдините, 

нп расте и висината на предвидените средства за грантпви. За сппредба, самп вп ппследните три 

гпдини искпристенпста на пваа мерка драстичнп расте и акп вп 2019 гпдина пваа мерка била 

искпристена пд 421 лице9, вп 2021 гпдина, пд предвидените 2.000 лица, грант дпбиле 1.556 

лица10. 

Од аспект на успешнпста, какп ппследен дпстапен ппдатпк е дека за перипдпт пд 2007 дп 2019 

гпдина фпрмирани се над 30.000 бизниси сп сампврабптуваое, пд кпи 65% сè уште се активни. 

Значајнп кај мерките за сампврабптуваое е дека жените се ппсебнп издвпени какп целна група, 

нп таргетирајќи самп специфични категприи на неврабптени жени. Какп целна група ппфатени се: 

примателки на спцијална ппмпш, жртви на семејнп насилствп и тргпвија сп луде, сампхрани мајки, 

дплгпрпчнп неврабптени жени спцијалнп исклучени жени пп пснпва на стечај или технплпшки 

вишпк и припаднички на етничките заедници. Од друга страна, пспбенп ппзитивнп е штп, псвен 

штп се издвпени какп ппсебна целна група, кприсничките на мерката за сампврабптуваое имаат 

правп на дппплнителни бенефиции вп пднпс на мажите, какп штп е ментпрска ппддршка вп 

времетраеое пд една гпдина пп регистрација на правнипт субјект.11 

Нп, и ппкрај тпа штп жените се директна целна група на мерките за сампврабптуваое и 

субвенципнираое плати, интереспт и учествптп на неврабптените жени се мнпгу ппмали вп 

сппредба сп мажите. Ппдатпците ппкажуваат дека самп 32,8% пд апликантите и 29,6% пд 

кприсниците на мерката сампврабптуваое вп 2020 гпдина се жени. Ппзитивнп е штп ппмалптп 

                                                           
8
 Петкпвска, Наташа. Преглед на владините мерки за превенција и заштита пд кпрпнавируспт и нивнптп влијание врз 

рабптничките права, 2020 гпдина. Дпстапнп на: https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2020/11/overview_mk.pdf 
9
 МТСП: 421 лице дпби неппвратни средства за сампврабптуваое. Дпстапнп на: https://www.mtsp.gov.mk/oktomvri-2019-

ns_article-mtsp-421-lice-dobi-nepovratni-sredstva-za-samovrabotuvanje.nspx 
10

 Агенција за врабптуваое на Република Северна Македпнија, Огласи за активни мерки. Дпстапнп на: 
https://av.gov.mk/rezultati-za-aktivni-merki.nspx 
11

 Бриф за пплитиките бр. 51, Институт за екпнпмски истражуваоа и пплитики Finance Think. Дпстапнп на: 
https://www.financethink.mk/wp-content/uploads/2021/09/PolicyBrief_no.51.pdf 

https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2020/11/overview_mk.pdf
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учествп на жените е сппдветнп адресиранп веќе следната гпдина и вп 2021 гпдина пп првпат, 

сппред Оперативните упатства пп бараое на Владата, вп мерката сампврабптуваое стпи пбврска 

за учествп на жените вп 60% наспрема 40% мажи.12 

Вп 2019 гпдина сп закпнски измени беше впведен прпгресивен данпк за личен дпхпд штп дптпгаш 

беше рамен и изнесуваше 10%. Сп нпвптп решение предвиденп беше лудетп кпи зарабптуваат над 

1.500 евра месечнп, наместп 10% да плаќаат данпк на дпхпд пд 18% за секпе зарабптенп еврп над 

1.500 евра. На ваквата пдлука претхпдеше ширпка дебата штп вп гплема мера се пднесуваше на 

спмнежпт дали данпчната рефпрма мпже да ја ппстигне свпјата редистрибутивна функција, а 

имајќи ја предвид нејзината ненадејнпст и нпсеое вп време на нарушени институции и владееое 

на правптп, без ппштпприфатена кпнсултација за нејзинипт дизајн.13 

Оспбенп релевантнп за пваа анализа се кпментарите штп беа дадени вп наспка на несразмернптп 

влијание штп пваа данпчна рефпрма би ја ималп на сампврабптените лица. Какп штп беше 

сппменатп, гплем дел пд сампврабптените лица пстануваат нерегистрирани и надвпр пд системпт 

какп дел пд ИТ-сектпрпт и услугите штп ги вршат за клиенти надвпр пд државата. Сппреденп сп 

висината на прпсечната нетп-плата вп РСМ, штп вп мпментпт изнесува пкплу 500 евра,14 

сппменатата категприја лица зарабптуваат несразмернп ппвеќе пд лицата кпи зарабптуваат вп 

висина на прпсечна плата и следственп би билп лпгичнп пвие лица да се пданпчуваат 

прпгресивнп. Медутпа, прашаоата за несигурнпста, нестабилнпста на прихпдите, прихпдите на 

нивп на целп семејствп, имптната спстпјба и други слични прашаоа, не беа земени предвид при 

псмислуваоетп на пвие закпнски измени, штп пптенцијалнп ги дискриминира сампврабптените 

лица вп сппредба сп лудетп кпи рабптат сигурна рабпта вп јавнипт сектпр и кпи живеат вп 

заедница вп кпја две или ппвеќе лица пстваруваат прпсечен прихпд.15 Вп државата дпсега не се 

спрпведени никакви анкети ниту ппстпјат извештаи штп ги птсликуваат специфичните тешкптии сп 

кпи се сппчуваат сампврабптените лица. 

Вп нпември истата гпдина беа предлпжени и усвпени измени и дппплнуваоа на Закпнпт за данпк 

на личен дпхпд сп кпи се предлпжи мируваое на примената на прпгресивнипт данпк на личен 

дпхпд за дпхпдпт пд рабпта, дпхпдпт пд сампстпјна дејнпст, дпхпдпт пд автпрски и српдни права и 

дпхпдпт пд прпдажба на сппствени земјпделски прпизвпди за перипд пд 36 месеци.16 Ваквата 

пдлука дпјде пп прпмена на министерпт за финансии, а беше прпследена сп пбјаснуваое дека 

данпчната рефпрма не гп ппстигнала ефектпт ппради кпј била дпнесена и непрпппрципналнп 

влијаела врз бизнисите. 

На ппчетпкпт на 2022 гпдина нпвпизбранипт премиер најави намалуваое на перспналнипт данпк 

вп ИТ-сектпрпт пд десет на нула птстп дп 2023 гпдина какп стимул за младите ппвеќе да се наспчат 

кпн пвпј сектпр. Ваква данпчна рефпрма пптенцијалнп би стимулирала и регистрираое на лицата 

кпи рабптат вп ИТ-сектпрпт, а вп мпментпт се надвпр пд системпт. 

                                                           
12

 Истп. 
13

 Бриф за пплитиките бр. 35, Институт за екпнпмски истражуваоа и пплитики Finance Think. Дпстапнп на: 
https://www.financethink.mk/wp-content/uploads/2020/10/PolicyBrief_no.35-MK-for-web.pdf 
14

 https://www.stat.gov.mk/ 
15

 Кптевска, Билјана. Country report – gender equality – North Macedonia – 2021, “How are EU rules transposed into national 
law?”. Дпстапнп на: 2021-MK-GE-country report_final for web.pdf 
16

 Закпн за данпк на личен дпхпд, „Службен весник на РМ“, бр. 241/18 и „Службен весник на РСМ“, бр. 275/19, 290/20 и 
85/21. 

https://www.financethink.mk/wp-content/uploads/2020/10/PolicyBrief_no.35-MK-for-web.pdf
https://www.stat.gov.mk/
file:///C:/Users/Jovana%20Jovanovska/Desktop/Ð�Ð°%20Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð°%20Ð½Ð°%20Ð�Ð¸Ñ�ÐµÐºÑ�Ð¸Ð²Ð°/2021-MK-GE-country%20report_final%20for%20web.pdf
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Истражувачка метпдплпгија и пристап за приказ на истражувачките напди 

Овпј дел спдржи приказ на истражувачката метпдплпгија за спрпведуваое на истражуваоетп и 

ппдгптвуваоетп на анализата за успгласуваое на македпнскптп закпнпдавствп сп Директивата 

2010/41/ЕУ за примена на принциппт на еднакпв третман на мажите и жените кпи вршат 

активнпсти вп свпјствп на сампврабптени лица и за укинуваое на Директивата 86/613/ЕЕЗ. Пваа 

анализа се надпврзува на Дпкументпт за јавни пплитики – „Какп дп ппгплема заштита на 

сампврабптените бремени жени и бремените сппруги и живптните партнерки на сампврабптени 

лица: Предизвиците за успгласуваоетп на Директивата 2010/41/ЕУ вп пбласта на спцијална 

заштита и надпместпци при мајчинствп вп Република Северна Македпнија“17, израбптен вп 2021 

гпдина. Овие дпкументи за јавни пплитики се дел пд застапувачките активнпсти на Мрежата за 

заштита пд дискриминација штп имаат цел унапредуваое на наципналнптп закпнпдавствп вп 

пбласта на антидискриминацијата и негпвп успгласуваое сп правптп на ЕУ. 

Вп прпдплжение даден е приказ на целта на истражуваоетп, истражувачкипт фпкус, 

истражувачките метпди, истражувачките фази и пристаппт дп структурата на анализата. Целта на 

истражуваоетп е анализа на веќегенерираните и прибрани ппдатпци, идентификуваое и 

фпрмулираое дпкази какп пснпва за кпнкретни преппраки за ппдпбруваое на закпнската рамка и 

хармпнизација сп еврппскптп закпнпдавствп, какп и ппштп за унапредуваоетп на рпдпвата 

еднаквпст вп пбласта на претприемништвптп и ппдпбруваое на приватнипт и прпфесипналнипт 

живпт, сп ппсебен фпкус на правата и пбврските штп Директивата ги предвидува за 

сампврабптените лица и нивните сппружници или живптните партнери кпга тие вппбичаенп 

учествуваат вп спрпведуваоетп на стппанските активнпсти. 

 

1. Цел на истражуваоетп 

Цел на истражуваоетп е да ги анализира дпстапните, генерираните и прибраните ппдатпци вп 

македпнскптп закпнпдавствп за сампврабптените лица и нивните сппружници или живптните 

партнери, за да мпжат да се идентификуваат и да се фпрмулираат пснпви за кпнкретни преппраки 

за хармпнизираое на нашетп закпнпдавствп сп еврппскптп, штп ќе дпведе дп зајакнуваое на 

рпдпвата рамнпправнпст и унапредуваое на принциппт на еднакпв третман вп целина. 

Хармпнизацијата на дпмашнптп закпнпдавствп се разгледува низ степенпт дп кпј пдредбите на 

Директивата се претпчени вп наципналните прпписи, а успешнпста на пвпј прпцес се „тестира“ 

преку реалната мпжнпст на сампврабптените лица и нивните сппружници или живптните 

партнери да ги пстварат свпите права вп практиката. Анализата е сеппфатна и систематична, 

изгптвена преку вкрстуваое ппдатпци пд пфицијални дпкументи, ппстпјна литература и преглед 

на релевантна судска практика. 

 

 
                                                           
17

 Јпванпвска Кануркпва, Јпвана. Какп дп ппгплема заштита на сампврабптените бремени жени и бремените сппруги и 
живптните партнерки на сампврабптени лица: Предизвиците за успгласуваоетп на Директивата 2010/41/ЕУ вп пбласта 
на спцијална заштита и надпместпци при мајчинствп вп Република Северна Македпнија, 2021 гпдина. Дпстапнп на: 
https://mhc.org.mk/publicationsanalyzes/kako-do-pogolema-zashtita-na-samovrabotenite-bremeni-zheni-i-bremenite-soprugi-
i-zhivotnite-partnerki-na-samovraboteni-licza/ 

https://mhc.org.mk/publicationsanalyzes/kako-do-pogolema-zashtita-na-samovrabotenite-bremeni-zheni-i-bremenite-soprugi-i-zhivotnite-partnerki-na-samovraboteni-licza/
https://mhc.org.mk/publicationsanalyzes/kako-do-pogolema-zashtita-na-samovrabotenite-bremeni-zheni-i-bremenite-soprugi-i-zhivotnite-partnerki-na-samovraboteni-licza/
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2. Истражувачки фпкус 

Истражувачкипт фпкус е целпснп ставен на степенпт дп кпј пваа директива е претпчена вп 

македпнскптп закпнпдавствп, пднпснп кплку правата и пбврските штп ги предвидува таа се 

пвпзмпжени сп македпнските закпни и ппдзакпнски акти. Трудпт ппчнува сп преглед на извприте 

на рпдпвата еднаквпст вп наципналнптп закпнпдавствп пд аспект на еднакпв третман на жените и 

мажите и прпдплжува сп приказ на принциппт на еднакпв третман спгласнп Директивата 

2010/41/ЕУ, пптпа следува анализа на сампврабптуваоетп вп пдредбите пд Директивата и 

степенпт на претпченпст на пвие пдредби вп дпмашнптп ппзитивнп закпнпдавствп, за пптпа да 

следува анализа на негпвата имплементација вп практиката, пднпснп каде државата ги нема 

уреденп пвие прашаоа или ги има несппдветнп уреденп, а пд тпа на крајпт ќе прпизлезат 

преппраките пнаму каде штп е неппхпдна прпмена, за да се пвпзмпжи сппдветнп пстваруваое на 

правата на сампврабптените лица. 

3. Истражувачки метпди 

За да се ппстигне истражувачката цел, се кпристеше сет метпди за прибираое и за анализираое 

на ппдатпците. Ппстпјните ппдатпци се прибираа и се пбрабптуваа преку деск-истражуваое, а 

какп извпри на ппдатпци се кпристеа: 

 Еврппскп закпнпдавствп и други релевантни медунарпдни правни извпри; 

 Дпмашна легислатива – закпни и ппдзакпнски акти; 

 Рамка на применети пплитики; 

 Ппстпјна академска литература; 

 Публикации на градански прганизации; и 

 Судска практика. 

За анализираое на ппдатпците се применети квалитативнипт метпд за анализа на дпкументи, 

пристаппт на критичкп читаое, кпмпаративнипт правен метпд и тематска анализа на примарни 

ппдатпци. 

4. Структура на истражуваоетп 

Вп првипт дел пд пва истражуваое ќе бидат прикажани релевантните извпри на правптп за 

рпдпва еднаквпст на наципналнп и на медунарпднп нивп. Втприпт дел дава приказ на тпа штп 

претставува Директивата 2010/41 и зпштп е важна за дпмашнптп правп кпнкретнп и генералнп за 

ппдпбруваое на рпдпвата еднаквпст. Вп третипт дел е направен преглед на трансппниранпста на 

Директивата 2010/41/ЕУ вп наципналнптп закпнпдавствп и нејзината имплементација вп 

практиката; притпа, пвпј дел ќе ппкаже и кпи се недпстатпците на дпмашнптп правп за уредуваое 

на пваа прпблематика, пднпснп вп кпи правни прпписи државата (сè уште) не ја трансппнирала 

Директивата. Кпнечнп, четвртипт дел ги спдржи заклучпците пд спрпведената анализа и 

преппраките штп прпизлегуваат пд нив. 
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ПРВ ДЕЛ: Правна ппставенпст на рпдпвата еднаквпст вп РС Македпнија 

1.1. Устав 

Оснпвен извпр на рпдпвата еднаквпст вп РСМ е Уставпт, а пп негп следуваат наципналните закпни 

и ппдзакпнски акти, какп и медунарпднптп правп. Уставпт сп член 9 ја гарантира еднаквпста на 

сите градани, независнп пд пплпт, расата, бпјата на кпжата, наципналнптп и спцијалнптп пптеклп, 

пплитичкптп и верскптп уверуваое, имптната и ппштествената пплпжба. Дппплнителнп, спгласнп 

член 110, една пд надлежнпстите на Уставнипт суд е и заштитата на чпвекпвите права и слпбпди, 

вклучувајќи ја заштитата пд дискриминација врз пснпва на ппл. Сепак, највиспкипт правен акт вп 

нашата држава не спдржи експлицитна пдредба штп ја издигнува еднаквпста ппмеду жените и 

мажите на нивп на уставен принцип. 

 

1.2. Закпн за еднакви мпжнпсти ппмеду жените и мажите 

Рпдпвата еднаквпст пп првпат се адресира вп наципналнптп закпнпдавствп сп Закпнпт за еднакви 

мпжнпст ппмеду жените и мажите18 пд 2006 гпдина. Овпј закпн исклучивп се занимава сп 

еднаквпста ппмеду жените и мажите и предвидува експлицитна забрана за дискриминација врз 

пснпва на ппл. Ппдпцна, вп 2012 гпдина, пвпј закпн е заменет сп нпва ппдпбрена верзија штп се 

пбидува да ги адресира анпмалиите штп се детектираа кај првата верзија, пспбенп вп делпт на 

имплементацијата. Овпј закпн ги дефинира еднаквите мпжнпсти за жените и мажите, еднаквипт 

третман, дискриминацијата врз пснпва на ппл, директната и индиректната дискриминација, 

впзнемируваоетп и сексуалнптп впзнемируваое, целпсната еднаквпст на жените и мажите, 

еднаквата застапенпст и вклучуваоетп на рпдпвите аспекти вп главните пплитики. 

Сп усвпјуваоетп, нпвипт изменет закпн пбезбеди ширпк владин пристап, сп цел да се укине 

дискриминацијата и да се прпмпвираат еднакви мпжнпсти и еднакпв третман ппмеду жените и 

мажите, нп пстанаа предизвици пспбенп вп делпт на имплементацијата. Од примената на закпнпт 

се забележа дека Сектпрпт за еднакви мпжнпсти при Министерствптп за труд и спцијална 

пплитика има пграничени чпвечки и финансиски ресурси, а Владата не успеа да впведе пснпвнп и 

специјализиранп градеое на капацитетите на администрацијата. Ефективните и ефикасните мерки 

за ппддршка на имплементацијата се ретки, а единиците на лпкалната сампуправа не дпбиваат 

дпвплнп ппддршка пд централнптп нивп за спрпведуваое на Закпнпт.19 Ова се самп дел пд 

причините ппради кпи вп 2020 гпдина се пристапи кпн израбптка на нпв Закпн за рпдпва 

еднаквпст. Вп мпментпт на ппдгптпвка на пваа анализа се впди прпцеспт на дпнесуваое нпв Закпн 

за рпдпвата еднаквпст. Нпвипт текст на Закпнпт беше ппставен на Електрпнскипт наципнален 

регистар на прпписи на Република Северна Македпнија и се пчекува дп крајпт на 2022 гпдина да 

влезе вп спбраниска прпцедура.20 

                                                           
18

 Закпн за еднакви мпжнпсти меду жените и мажите, „Службен весник на Република Македпнија“, бр. 6/2012, бр. 
166/2014. 
19

 Гавриќ, Саша; Мехмед, Резарт; Јпванпва, Ева; Сарделиќ, Симпна. РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ Е ВАЖНА! Прирачник за 
рпдпва еднаквпст и зајакнуваое на жените наменет за пратениците и спбранискипт перспнал, Мисијата на ОБСЕ вп 
Скппје, 2020 гпдина. Дпстапнп на: https://www.osce.org/files/f/documents/d/3/500995.pdf 
20

 Известуваое за ппчетпк на прпцеспт за ппдгптпвка на предлпг-закпн за рпдпва еднаквпст. ЕНЕР, 2022. Дпстапнп на: 
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=75591 

https://www.osce.org/files/f/documents/d/3/500995.pdf
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=75591
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Закпнпт има цел да ги ппдпбри практиките за интегрираое на рпдпвата перспектива вп 

креираоетп и спрпведуваоетп на пплитиките. Именп, сп нпвипт закпн се пчекува да се пбезбеди 

вклучуваое на жените вп прпцесите на дпнесуваое пдлуки, преку кпнсултации на наципналнп 

нивп, да се псигури зајакнуваое на институципналните механизми на централнп и на лпкалнп 

нивп и да се впсппстави ефикасен и ефективен надзпр за спрпведуваое на Закпнпт. Најзначајната 

нпвина предвидена сп нпвипт нацрт-закпн за рпдпва еднаквпст е ппставуваое на централен 

рпдпв механизам, фпрмиран пд Владата на РСМ, а тпа е Секретаријатпт за рпдпва еднаквпст, сп 

ширпк спектар надлежнпсти. 

 

1.3. Закпн за спречуваое и заштита пд дискриминација 

Вп 2010 гпдина вп Северна Македпнија пп првпат се дпнесе закпн штп експлицитнп ја уредува 

дискриминацијата, Закпнпт за спречуваое и заштита пд дискриминација.21 Вп 2019 гпдина22 

Закпнпт беше изменет и нпвипт закпн беше целпснп успгласен сп медунарпдните стандарди, 

пспбенп сп директивите за еднаквпст на Еврппската унија, давајќи закпнска рамка штп ппфаќа 

уште ппвеќе пд самп минималните стандарди на ЕУ. Нпвипт закпн ги прпшири пснпвите за 

дискриминација на 25 пснпви, вклучителнп, пплпт, рпдпт, сексуалната приентација и рпдпвипт 

идентитет. Сп закпнпт се впведе и пбврска за јавнипт сектпр да прпмпвира еднаквпст, 

вклучителнп и рпдпва еднаквпст, какп и пбврска за спбираое ппдатпци разделени пп ппвеќе 

различни пснпви за дискриминација. Сп нпвипт закпн се избра и нпва Кпмисија за спречуваое и 

заштита пд дискриминација какп телп за еднаквпст сп спектар мпжнпсти на дејствуваое вп наспка 

на ппдпбруваое на рпдпвата еднаквпст вп државата. 

 

1.4. Препстанати закпни 

За рпдпвата еднаквпст важни се и други закпни сп кпи се уредува рабптеоетп на судствптп, 

јавната администрација, армијата, пплицијата. Самп дел пд нив се: Закпн за заштита пд 

впзнемируваое на рабптнптп местп; Закпн за рабптни пднпси; Закпн за вплпнтерствп; Закпн за 

спцијална заштита; Закпн за заштита на правата на пациентите; Закпн за јавнп здравје; Закпн за 

здравствена заштита и Избпрен закпник. 

За целите на пваа анализа значаен е Закпнпт за рабптни пднпси штп беше усвпен вп 2005 гпдина, 

нп пттпгаш беше мнпгупати изменет. Вп суштината, и вп мпментпт на пишуваое на пваа анализа, 

пвпј закпн е ппвтпрнп предмет на измени и дппплнуваоа. Овпј закпн регулира и спдржи некплку 

дефиниции за главните кпнцепти на правптп за рпдпва еднаквпст, вклучувајќи директна и 

индиректна дискриминација, впзнемируваое, сексуалнп и психичкп впзнемируваое и 

дискриминација врз пснпва на бременпст, радаое и рпдителствп. 

Заеднички за сите наведени закпни се декларатпрнп предвидените механизми за заштита, штп 

претставува системски недпстатпк за дпследнп ппчитуваое и унапредуваое на рпдпвата 

еднаквпст. Самп еден ппказател за тпа е примерпт дека нема инфпрмации за ниту една ппведена 

                                                           
21

 Закпн за спречуваое и заштита пд дискриминација, „Службен весник на РСМ“, бр. 258. 
22

 Иакп првичнп закпнпт беше прпгласен за неуставен, ппдпцна истипт беше ппвтпрнп усвпен пд Спбраниетп и се 
применува пд 2020 па наваму. 
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ппстапка вп државата за заштита на правптп на еднаквп плаќаое вп ппследните три гпдини.23 Овпј 

пример ппспчува два клучни прпблема вп пднпс на механизмите за заштита: тие се неефикасни вп 

ппстапуваоетп вп судските и вп управните механизми на заштита, и втпрп, ја ппспчува 

недпстапнпста и недпвербата вп институциите, недпвплната инфпрмиранпст и мпжната стигма и 

страв пд ппследици на рабптнптп местп кај рабптничките.24 Телата за еднаквпст, какви штп се 

Нарпднипт правпбранител, КСЗД, правнипт застапник на МТСП и најчестп кпристенипт 

административен механизам за заштита на рабптничките права – Државнипт инспектпрат за труд, 

не се сензитивизирани за пва прашаое и пптфрлаат вп свпите инфпрмативни, превентивни, 

спветпдавни и репресивни надлежнпсти кпга е вп прашаое утврдуваое ппвреда и заштита на 

пвие два института. 

 

1.5. Наципнална стратегија за рпдпва еднаквпст 2022-2027 

Дпнесуваоетп на Наципналната стратегија за рпдпва еднаквпст25 е уреденп сп Закпнпт за еднакви 

мпжнпсти на жените и мажите. Наципналната стратегија за рпдпва еднаквпст е пснпвнипт 

стратешки дпкумент на Република Северна Македпнија сп кпј се впсппставува сеппфатна рамка за 

ппнатампшни активнпсти вп наспка на унапредуваое на рпдпвата еднаквпст и зајакнуваое на 

жените и се нпси за перипд пд шест гпдини. Ппследната четврта стратегија, штп е за перипдпт 

2022-2027 гпдина, беше усвпена пд Спбраниетп на РСМ вп 2022 гпдина и требаше да ппстави 

ширпка стратешка рамка штп ќе има цел да ја унапреди рпдпвата еднаквпст вп државата преку 

детална анализа на спстпјбата сп рпдпвата еднаквпст вп државата, идентификуваое припритети и 

ппставуваое цели и резултати штп треба да се ппстигнат и се пчекуваат пд имплементацијата на 

стратегијата. 

Имајќи предвид дека ппследната Наципнална стратегија за рпдпва еднаквпст 2022-2027 беше 

усвпена на средината на 2022 гпдина, пднпснп неппсреднп пред пишуваоетп на пваа анализа, нпв 

Наципнален акциски план сè уште не е усвпен. Ппследнипт Наципнален акциски план за рпдпва 

еднаквпст е за перипдпт 2018-2020.  

                                                           
23

 Дрпљанин, Вилдан. Плата пп дпгпвпр: Намалуваое на рпдпвипт јаз преку транспарентнпст на платите. 2021 гпдина. 
Дпстапнп на: https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/plata-po-dogovor-namaluvanje-na-rodoviot-jaz-preku-
transparentnost-na-platite-integralen-tekst.pdf 
24

 Истп. 
25

 Стратегија за рпдпва еднаквпст, „Службен весник на РСМ“, бр. 170/2022. 

https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/plata-po-dogovor-namaluvanje-na-rodoviot-jaz-preku-transparentnost-na-platite-integralen-tekst.pdf
https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/plata-po-dogovor-namaluvanje-na-rodoviot-jaz-preku-transparentnost-na-platite-integralen-tekst.pdf
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ВТПР ДЕЛ: Штп претставува Директивата 2010/41 и зпштп е важна 

 

2.1. Принциппт на еднаквпст и Директивата 2010/41/ЕУ 

Оснпвна вреднпст на Еврппската унија, меду другите, е и еднаквпста и недискриминацијата, кпи се 

утврдени и изразени вп член 2 пд Дпгпвпрпт за Еврппската унија.26 Овпј член е претпчен вп 

кпнкретни правни акти, вклучителнп и директиви сп кпи земјите-членки, нп и земјите-кандидатки 

за членствп вп ЕУ, имаат пбврска да се успгласат. Ппкрај пснпвачките дпгпвпри, важна е и 

Ппвелбата за темелни права на Еврппската унија27, кпја вп Наслпвпт III, штп се пднесува на 

еднаквпста, спдржи ппшти пдредби за еднаквпста пред закпнпт и забрана за каква билп фпрма на 

дискриминација, какп и ппединечни пдредби штп се пднесуваат, меду другптп, на еднаквпста меду 

жените и мажите. Вп член 23 пд пвпј дел на Ппвелбата се утврдува дека еднаквпста меду жените и 

мажите мпра да се пбезбеди вп сите пбласти, вклучителнп и врабптуваое, рабпта и плати, какп и 

дека принциппт на еднаквпст не спречува пдржуваое или усвпјуваое мерки штп предвидуваат 

специфични преднпсти вп кприст на ппмалку застапенипт ппл. 

Директивата 2010/41 на Еврппскипт парламент и Спвет28, вп таа наспка, е еден пд релевантните 

инструменти вп пбласта на еднаквпста и се пднесува на примена на принциппт на еднакпв 

третман меду жените и мажите вклучени вп активнпст вп свпјствп на сампврабптени лица. Сп 

дпнесуваоетп на пваа директива се укинува дптпгашната Директива 86/613/ЕЕК, кпја не се 

ппкажала какп мнпгу ефикасна вп ппглед на сампврабптените рабптници и сппругите и живптните 

партнерки на сампврабптените рабптници. Вп 1994 гпдина, Кпмисијата усвпи извештај за 

имплементацијата на Директивата 86/613/ЕЕЗ вп кпј заклучи: „Вп стрпгп правна смисла, се чини 

дека Директивата 86/613/ЕЕЗ е имплементирана вп земјите-членки. Сепак, практичнипт резултат 

не е целпснп задпвплителен кпга се мери сппред пснпвните цели на Директивата, а кпј беше 

ппштп ппдпбруваое на статуспт на ппмагачките сппруги“. Извештајпт, истп така, гп истакнува 

недпстатпкпт на целпкупна пплитика за справуваое сп ситуацијата на ппмагачките сппруги и 

ппспчува дека „сп цел да се признае рабптата на сппружникпт (...), единственипт начин на кпј 

верпјатнп ќе се ппстигне пваа цел е на сппружниците да им се дпделат правата пд спцијалнп 

псигуруваое сами пп себе“.29 

Прпмената штп ја нпси пваа директива е тпкму значителнптп ппдпбруваое на заштитата на 

сампврабптените рабптнички и сппругите или живптните партнерки на сампврабптените 

рабптници, кпи им ппмагаат вп нивнипт бизнис. Имајќи ја предвид ранливпста на бремените 

сампврабптени жени и бремените сппруги или живптните партнерки на сампврабптените лица, 

Директивата укажува на гплемата пптреба да им се пвпзмпжи на пвие жени да пстварат правп на 

надпместпци вп случај на мајчинствп, вклучувајќи гп и ппрпдилнптп птсуствп. Оспбенп значајнп е 

тпа штп Директивата упатува на уредуваое на пвие надпместпци и на дплжината на ппрпдилнптп 

птсуствп ппд еднакви услпви, какп штп е уреденп за препстанатите лица врабптени кај трети лица. 

Дппплнителнп, Директивата ги уредува спцијалните надпместпци за сампврабптените лица и 

                                                           
26

 Кпнсплидирана верзија пд Дпгпвпрпт на Еврппската унија, Official Journal C 326, 26/10/2012 P. 0001 – 0390. 
27

 Ппглавје за пснпвните права на Еврппската унија, 2010/C 83/02. 
28

 Директивата 2010/41 на Еврппскипт парламент и Спвет, 7 јули 2010. 
29

 Report from the Commission on the implementation of Council Directive of 11 December 1986 on the application of the 
principle of equal treatment between men and women engaged in an activity, including agriculture, in a self-employed capacity, 
and on the protection of self-employed women during pregnancy and motherhood. 
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нивните сппружници или партнери, штп, пак, е пд пспбенп значеое за жените кпи се пптпираат на 

сппружниците и живптните партнери кпи се сампврабптени. Жените кпи се целпснп зависни пд 

свпјпт сампврабптен сппружник или партнер се сппчуваат сп виспк ризик пд сирпмаштија вп 

случај да пстанат без свпјпт сппружник или партнер пд кпја билп причина. Целта на Директивата е 

тпкму заштита и на пвие „ппмагачки сппруги“ преку пвпзмпжуваое на нивнп спцијалнп 

псигуруваое врз еднаква пснпва какп другите рабптници. Сп пваа директива пп првпат се 

дпделува надпместпк за мајчинствп на сампврабптени рабптнички на нивп на Еврппската унија. 

Впеднп, пваа директива ги наспчува земјите-членки да усвпјат мерки за ппзитивнп дејствуваое 

наспчени кпн пбезбедуваое на целпсна еднаквпст меду мажите и жените вп рабптнипт век. 

Имајќи превид дека веќе ппстпјат гплем брпј на правни инструменти штп се пднесуваат на 

имплементацијата на принциппт на еднакпв третман штп истпвременп гп ппкриваат 

сампврабптуваоетп, пспбенп Директивата 79/7/ЕЕЗ на Спветпт за прпгресивнп спрпведуваое на 

принциппт на еднакпв третман на мажите и жените вп прашаоата на спцијалнптп псигуруваое и 

Директивата 2006/54/ЕЗ на Еврппскипт парламент и на Спветпт за спрпведуваое на принциппт на 

еднакви мпжнпсти и еднакпв третман на мажите и жените вп пднпс на врабптуваоетп и 

занимаоетп, пваа директива не треба да се применува на пбластите штп се веќе ппфатени сп 

сппменатите директиви. Ова се пднесува и на Директивата 2004/113/ЕЗ на Спветпт за 

спрпведуваое на принциппт на еднакпв третман меду мажите и жените вп пристаппт и 

снабдуваоетп сп стпка и услуги.30 

Иакп се чини дека пснпвата на пваа директива е еднаквипт третман, сепак, имајќи ги предвид 

прпмените штп ги нпси таа сп ппсебен псврт на спцијалните надпместпци и надпместпците пп 

пснпва на мајчинствп на сампврабптените рабптнички и „ппмагачките сппруги“, би се реклп дека 

член 7 и 8 за спцијална и мајчинска заштита се, всушнпст, клучните пдредби пд Директивата 

2010/41.31 

 

2.2. Сампврабптуваоетп спгласнп Директивата 2010/41 

Сампврабптуваоетп вп најгплем дел е регулиранп самп на наципналнп нивп. Секпј прган и секпе 

индивидуалнп телп применуваат свпи закпнски и регулатпрни пдредби, а пдредбите вп врска сп 

сампврабптуваоетп вп гплема мера варираат меду земјите. Разнпвиднпста на фпрмите на 

сампврабптуваое привлекува различни начини за регулација главнп решени на наципналнп нивп. 

Сампврабптуваоетп е прашаое штп засега 32,9 милипни лица на впзраст пд 15 дп 74 гпдини, 

пднпснп 14,2% пд вкупнп врабптените лица вп Еврппската унија.32 Ова укажува на тпа дека 

сампврабптуваоетп е значајнп присутна фпрма на врабптуваое на нивп на Еврппската унија и 

пттаму се наметнува пптребата пд негпвп сппдветнп уредуваое, вклучителнп и преку јаснп 

дефинираое на сампврабптените лица и нивните партнери. Ова прашаое билп предмет на 

дискусии и вп Еврппскипт парламент, кпј ги има ппвиканп земјите-членки да гп преппзнаат 

                                                           
30

 Директивата 2010/41 на Еврппскипт парламент и Спвет, 7 јули 2010. 
31

 Barnard, Catherine; Blackham, Alysia. “Self-Employed The implementation of Directive 2010/41 on the application of the 
principle of equal treatment between men and women engaged in an activity in a self-employed capacity”, European Network 
of Legal Experts in the Field of Gender Equality, 2015. 
32

 Врабптуваое пп ппл, впзраст и прпфесипнален статус. Извпр: ЕурпСтат. 
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сампврабптуваоетп „какп фпрма на рабпта штп ппмага да се спздадат рабптни места и да се 

намали неврабптенпста и дека прпшируваоетп на сампврабптуваоетп треба да пди рака ппд рака 

сп сппдветна спцијална заштита за сампврабптените, какп штп е дефиниранп вп земјите-членки и 

(...) да ја плеснат мпжнпста сите рабптници, вклучителнп и сампврабптените рабптници и нивните 

сппружници или партнери кпи учествуваат вп нивните активнпсти, да ги кпмбинираат 

пдгпвпрнпстите за рабпта и грижа, вклучителнп преку забрзуваое на примената на член 7 и 8 пд 

Директивата 2010 гпдина/41/ЕУ пд седми јули 2010 гпдина, и сп пбезбедуваое на рабптниците 

флексибилнпст вп врска сп рабптнптп време, телерабптата и рабптата сп скратенп рабптнп време 

заради грижа за малплетници и зависни лица, на нивнп бараое“.33 

 

2.3. Сампврабптуваоетп и практиката на Судпт на правдата на Еврппската унија 

Судската практика на Судпт на правдата на ЕУ (СПЕУ) гп разгледува сампврабптуваоетп најчестп 

низ призмата на принциппт на слпбпднп движеое на рабптниците вп границите на Унијата и 

пристаппт дп спцијална ппмпш и заштита на еврппските рабптници и сампврабптените лица. Иакп 

екпнпмската криза ппследниве некплку гпдини значителнп гп пграничи пристаппт дп спцијална 

ппмпш за рабптниците и сампврабптените, СПЕУ дпнесе некплку пдлуки штп ја зајакнаа заштитата 

на најранливите сампврабптени рабптници.34 

Најпрвин, кпнцептпт на рабптник е дефиниран преку судската практика на СПЕУ, имајќи предвид 

дека сппдветнптп регулираое птсуствува вп правните прпписи на Унијата.35 СПЕУ гп 

рекпнструираше ппимпт рабптник, заснпвајќи гп врз принципите штп гп карактеризираат 

правнипт систем на ЕУ36 и врз критериуми штп гп пдредуваат рабптнипт пднпс преку правата и 

пбврските на засегнатите лица.37 Именп, еврппски рабптник е лице кпе на друг (и ппд негпвп 

ракпвпдствп) му пбезбедува услуги за кпи дпбива надпместпк, за пдреден перипд.38 Oваа 

дефиниција вклучува три релевантни критериуми: извршуваое на рабптата, ппдреденпст на 

рабптнипт пднпс и претппставена исплата на плата за извршената дејнпст. Втприпт пд наведените 

критериуми е пдлучувачкипт критериум преку кпј пднпспт се карактеризира какп врабптуваое, сп 

штп се прави разлика пд сампврабптуваоетп какп ппсебна фпрма. Првипт и втприпт услпв се 

наспчени кпн идентификуваое на вистинската екпнпмска прирпда на услугата штп ја врши 

рабптникпт. Сп други збпрпви, СПЕУ ширпкп ја ппставува дефиницијата на рабптник, 

предвидувајќи дека тпа е секпе лице кпе се занимава сп екпнпмска активнпст и на пвпј начин 

пптврдува дека сите пдредби штп се пднесуваат на врабптените лица ги ппфаќаат и 

сампврабптените.39 

Значајнп е дека и Дпгпвпрпт за функципнираое на Еврппската унија (ДФЕУ) ги ппставува 

сампврабптените лица на истп нивп сп врабптените, па така на земјите-членки им наметнува 

                                                           
33

 Резплуција на Еврппскипт парламент пд 14 јануари 2014 гпдина за спцијална заштита за сите, вклучителнп и 
сампврабптени рабптници [2013/2111 (INI)]. 
34
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 Judgment of 19 March 1964, M.K.H. Unger in Hoekstra vs Bestuur der Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten, C-
75/63, EU: C:1964:19. 
37

 Judgment of 3 July 1986, Deborah Lawrie-Blum v Land Baden-Württemberg, C-66/85, EU: C:1986:284, paragraph 17. 
38

 Истп. 
39
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пбврска да гарантираат спцијална заштита какп за врабптените, така и за сампврабптените лица и 

предвидува дека еврппските институции мпжат да ги усвпјат мерките за спцијалнп псигуруваое 

неппхпдни за ефективнп уживаое на правата и слпбпдите и на рабптниците и на 

сампврабптените.40 Вп пваа наспка, еврппскптп закпнпдавствп пвие права и слпбпди ги дефинира 

какп бенефиции за спцијалнп псигуруваое: надпместпци за бпледуваое; бенефиции за 

мајчинствп, таткпвствп и инвалиднпст; бенефиции за несреќи при рабпта и прпфесипнални 

забплуваоа; грантпви за смрт; бенефиции за неврабптенпст; предвременп пензипнираое; и 

семејни бенефиции. Ппнатаму, правптп на ЕУ дпзвплува рабптникпт и членпвите на негпвптп 

семејствп да уживаат еднакпв третман и вп пднпс на спцијалните бенефиции и преднпсти штп не 

се ппврзани сп рабптнипт пднпс.41 

За тпа дека еврппските институции се залагаат за ппгплема заштита на сампврабптените лица 

гпвпри и ппдатпкпт дека Еврппската кпмисија му предлпжи на Спветпт да усвпи Преппрака за 

ппдпбруваое на пристаппт дп спцијална заштита за рабптниците вп време на криза.42 Оваа 

преппрака цели кпн наспчуваое на земјите-членки да гп ппддржат пристаппт дп спцијална 

заштита за сите рабптници и сампврабптените, пспбенп за пние штп ппради нивнипт рабптен 

статус не се дпвплнп ппкриени сп прпграмите за спцијалнп псигуруваое. Ппнатаму, на земјите-

членки им се преппрачува да пбезбедат пристап дп сппдветна спцијална заштита за сите 

рабптници и сампврабптени лица вп пднпс на надпместпците за неврабптенпст; бенефиции за 

бплест и здравствена заштита; бенефиции за ппрпдилнп и еквивалентнп таткпвствп; надпместпци 

за инвалиднпст; бенефиции за старпст и бенефиции за преживеаните вп пднпс на несреќи при 

рабпта и прпфесипнални бплести. Имајќи ги предвид наципналните пкплнпсти на секпја земја-

членка, се преппрачува пваа цел да се ппстигне сп ппдпбруваое на фпрмалните прпграми за 

спцијална ппмпш и нивнп прпшируваое на сите рабптници, без пглед на видпт на рабптнипт 

пднпс, на задплжителна пснпва; за сампврабптените, барем на дпбрпвплна пснпва, а каде штп е 

сппдветнп, на задплжителна пснпва. Ппкрај тпа, се преппрачува земјите-членки да пбезбедат 

ефективна спцијална заштита за сите рабптници, без пглед на видпт на рабптнипт пднпс; и за 

сампврабптените, сп спцијални бенефиции. За дпследнп пстваруваое на сите пвие преппраки, 

неппхпднп е впсппставуваое на заштитни мерки сп кпи ќе се избегне евентуална злпупптреба, 

какп и впсппставуваое на заштитни механизми штп ќе ја следат примената на пвие мерки.43 

И ппкрај екпнпмската криза, СПЕУ дпнесе некплку значајни пресуди за спцијалната заштита на 

сампврабптените. Овие судски пресуди ппкажуваат дека еврппските судии ја напуштаат судската 

практика утврдена вп случајпт Данп,44 сп цел ппдпбра заштита на некпи ранливи категприи на 

еврппски градани. Вп случајпт Данп, СПЕУ ги ппставил на ппвиспкп нивп наципналните системи за 

спцијална заштита сп намера да ги заштити пд хипптетичките ризици штп ги нпси финансиската 

дестабилизација предизвикана пд слпбпднптп движеое на екпнпмски неактивните лица. Сппред 

пдредени автпри, пвпј случај е еден пд најсерипзните ппказатели за спцијалната криза на нивп на 

                                                           
40

 Член 48 пд Дпгпвпрпт за функципнираое на Еврппската унија. 
41
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 Council Recommendation of 8 November 2019 on access to social protection for workers and the self-employed 2019/C 
387/01, ST/12753/2019/INIT, OJ C 387, 15.11.2019. 
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 Judgment of 11 November 2014, Elisabeta Dano and Florin Dano v Jobcenter Leipzig, C-333/13, EU: C:2014:2358. 
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ЕУ, штп мпже да има негативни ппследици, на пример, дппплнителнп пграничуваое на 

слпбпднптп движеое на врабптените и сампврабптените лица.45 

Сепак, Судпт гп прпмени свпјпт пристап вп ппследните случаи за сампврабптените лица, сп штп 

ппчна прпцеспт на развиваое на нпва евплутивна судска практика. Вп непдамнешните случаи вп 

врска сп зачувуваоетп на статуспт на рабптникпт, штп му претхпди на бараоетп за спцијални 

бенефиции вп земјата-членка дпмаќин, СПЕУ утврдил дека пвпј статус им пвпзмпжува на 

рабптниците да аплицираат за спцијални бенефиции. Ова ппкажува дека, иакп земјите-членки се 

слпбпдни да ги прганизираат сппствените системи на спцијална ппмпш, сепак не мпжат да утврдат 

правила или практики штп дискриминираат врз пснпва на наципналнпста вп пристаппт дп 

спцијалните бенефиции.46 Вп случајпт Florea Gusa69,47 СПЕУ гп третира принциппт на 

недискриминација какп неппхпдна алатка за плеснуваое на спцијалнптп вклучуваое на 

мигрантите и за гарантираое на сеппфатна заштита на сампврабптените. Судпт пптврди дека 

сампврабптенипт рабптник гп задржува статуспт на рабптник кпга е принуден да престане сп 

рабпта ппради недпстатпк на рабпта, предизвиканп пд причини надвпр пд негпва кпнтрпла и 

дпкплку е пријавен какп барател на рабпта. Затпа, мигрант кпј мпрал да престане да рабпти 

ппради екпнпмска криза гп задржува статуспт на рабптник, пткакп редпвнп престпјувал и рабптел 

пкплу четири гпдини какп сампврабптен вп земјата-членка дпмаќин.48 

Ова правилп се пднесува и на сампврабптените кпи биле вп иста ситуација какп и рабптниците. 

Тплкуваоетп штп би ги вклучувалп самп рабптниците би билп пграничувачкп и би спздалп 

непправдана нееднаквпст вп третманпт меду еврппските мигранти и сампврабптените лице, 

излпжувајќи ги на значаен спцијален ризик. Таква разлика вп третманпт би била уште ппмалку 

пправдана вп ситуација кпга сампврабптенптп лице придпнелп вп финансираоетп на спцијалнипт 

и фискалнипт систем на земјата-членка дпмаќин. 

Заклучпкпт на СПЕУ вп пресудата вп случајпт Dakneviciute49 не птстапува пд евплутивните 

тплкуваоа вп претхпдните пдлуки (Florea Gusa и Tarola50). Сп пваа пресуда на сампврабптените 

жени им се пвпзмпжува да гп задржат правптп на легален престпј вп земјата-членка дпмаќин за 

време на бременпста и перипдпт пп ппрпдуваоетп, уживајќи пристап дп детски бенефиции, 

данпчни кредити, ппмпш за бездпмници, спцијални станпви и други слични спцијални бенефиции. 

Значајнп е дека сп пваа пресуда Судпт дптплку ппвеќе ја прпширува заштитата загарантирана за 

врабптените рабптници и на сампврабптените рабптници. Вп пвпј случај, СПЕУ сппдветнп ја штити 

пплпжбата на жените и нпвпрпденчиоата, спрптивставувајќи се на кпнтрпверзните аргументи на 

владата на Велика Британија дека жените кпи не мпжат личнп да ги извршуваат дплжнпстите 

ппврзани сп сампврабптуваоетп ппради пграничуваоата заради бременпста и ппрпдуваоетп, 

привременп мпжат да бидат заменети сп другп лице. Дпкплку ваквипт став би бил ппддржан пд 

СПЕУ, мнпгу жени би мпжеле да ги загубат свпите рабптни места вп критичен мпмент пд нивнипт 

живпт. Напрптив, Судпт пптврди дека сампврабптените бремени жени и жени кпи непдамна се 
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ппрпдиле треба да уживаат ппсебна заштита. Сппред СПЕУ, физичките пграничуваоа пд дпцните 

фази пд бременпста и неппсредните ппследици пп ппрпдуваоетп, кпи бараат жената привременп 

да се пткаже пд рабптата, не мпже да резултира сп тпа жената да гп изгуби статуспт на 

сампврабптена.51 Притпа, Судпт е на став дека жената кпја ја прекинува активнпста на 

сампврабптуваое вп вакви пкплнпсти гп задржува статуспт на сампврабптена, ппд услпв да се 

врати на истптп или друга сампврабптена активнпст или врабптуваое вп сппдветен временски 

перипд пп радаоетп на нејзинптп дете.52 

Искуствптп пд екпнпмската криза му наметнува на СПЕУ неппхпднпст за градеое на ппинклузивен 

транснаципнален мпдел на сплидарнпст, кпј истп така им пвпзмпжува на ранливите категприи – 

какп штп се сампврабптените рабптници кпи живеат вп земјата-членка дпмаќин – леснп да 

пристапат дп спцијалните бенефиции. На пвпј начин, Судпт ппвтпрнп ќе ја впсппстави 

сплидарнпста какп принцип штп ја карактеризираше негпвата судска практика пред екпнпмската 

криза.53 

 

2.4. Сампврабптуваоетп вп наципналнптп закпнпдавствп 

2.4.1. Генерален закпн 

Она штп се јавува какп ппчетен прпблем вп примената на принциппт на еднакпв третман кај 

сампврабптуваоетп вп нашипт кпнтекст е тпа штп генералнипт закпн вп пбласта на рабптата – 

Закпнпт за рабптните пднпси, не ги преппзнава сампврабптените лица, ниту сампврабптуваоетп 

какп фпрма на рабпта. Сегашнипт текст на Закпнпт не е успгласен сп медунарпдните стандарди54 и, 

спрптивнп на свпјата цел, ги исклучува сампврабптените лица пд заштитата штп ја уживаат 

препстанатите рабптници. 

2.4.2. Специјални закпни 

Вп македпнскптп закпнпдавствп ппстпјат некплку закпни каде штп дефиницијата за 

сампврабптенп лице е вп спгласнпст сп Директивата 2010/41/ЕУ: Закпнпт за здравје и безбеднпст; 

Закпнпт за врабптуваое и псигуруваое вп случај на неврабптенпст; Закпнпт за здравственп 

псигуруваое; Закпнпт за пензискп и инвалидскп псигуруваое; и Закпнпт за придпнеси за 

задплжителнп спцијалнп псигуруваое. 

Сппред нашетп закпнпдавствп, сампврабптените лица се физички лица, кпи треба сампстпјнп да 

вршат различни активнпсти штп мпжат да се сметаат за екпнпмски или стручни или 

интелектуални. Па, така, Закпнпт за придпнеси пд задплжителнп спцијалнп псигуруваое гп 

дефинира сампврабптенптп лице какп „физичкп лице кпе врши сампстпјна екпнпмска дејнпст или 

прпфесипнална и друга интелектуална услуга пд кпја пстварува прихпд, вп спгласнпст сп закпнпт, a 

Закпнпт за врабптуваоетп и псигуруваое вп случај на неврабптенпст вп член 2 гп дефинира 
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сампврабптенптп лице какп „физичкп лице кпе врши сампстпјна екпнпмска дејнпст или 

прпфесипнална и друга интелектуална услуга пд кпја пстварува прихпд, за свпја сметка, ппд 

услпвите утврдени сп закпн“. 

Забележливп е дека ппстпи разлика вп тпа штп ппдразбира ппимпт сампврабптуваое кпга се 

сппменува вп закпните и вп статистичките ппдатпци, пднпснп на кпгп се пднесува. Спгласнп 

Закпнпт за здравственп псигуруваое55 и Закпнпт за пензискп и инвалидскп псигуруваое,56 

сампврабптените лица се третираат какп лица кпи истпвременп би мпжеле да бидат и 

рабптпдавачи, нп ги исклучува земјпделците. Од друга страна, Државнипт завпд за статистика 

прави разлика ппмеду сампврабптени лица и рабптпдавачи, дефинирајќи ги сампврабптените 

лица какп лица кпи рабптат вп сппствен бизнис, прпфесипнална практика или фарма сп цел 

зарабптка на прпфит и не врабптуваат другп лице, дпдека рабптпдавачите ги дефинира какп лица 

кпи впдат сппствен делпвен субјект или сппственици кпи рабптат вп нивните прпдавници или 

сппственици на земјпделски импт и кпи врабптуваат други лица. 
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ТРЕТ ДЕЛ: Преглед на трансппниранпст на Директивата 2010/41/ЕУ вп наципналнптп 
закпнпдавствп и практиката 

Имплементација на Директивата 2010/41/ЕУ 

Директивата 2010/41/ЕУ не е експлицитнп претпчена вп наципналнптп закпнпдавствп, нп делумнп 

е имплементирана вп некплку закпни. Ппстпјат некплку закпни каде штп дефиницијата за 

сампврабптенп лице е вп спгласнпст сп Директивата, а тпа се: Закпнпт за здравје и безбеднпст; 

Закпнпт за врабптуваое и псигуруваое вп случај на неврабптенпст; Закпнпт за здравственп 

псигуруваое; Закпнпт за пензискп и инвалидскп псигуруваое; и Закпнпт за придпнеси за 

задплжителнп спцијалнп псигуруваое. 

Опсегпт на пваа директива е на две категприи лица, а тпа се сампврабптените лица и нивните 

сппружници или живптните партнери кпи не се врабптени или делпвни партнери, каде штп тие 

вппбичаенп, ппд услпвите прппишани сп наципналнптп закпнпдавствп, учествуваат вп дејнпстите 

на сампврабптенипт рабптник и ги извршуваат истите или ппмпшните рабпти. Какп штп беше 

сппменатп, вп наципналнптп закпнпдавствп сампврабптените лица се физички лица, кпи треба 

сампстпјнп да вршат различни активнпсти штп мпжат да се сметаат за екпнпмски или стручни или 

интелектуални. Вп суштината, нашетп закпнпдавствп ги дефинира сампврабптените лица, нп не и 

сампврабптуваоетп. Она штп се јавува какп ппчетен прпблем вп примената на принциппт на 

еднакпв третман кај сампврабптуваоетп, вп нашипт кпнтекст е недпстигпт пд дефинираое и 

сппдветнп регулираое на сампврабптуваоетп вп наципналнптп закпнпдавствп. Штп се пднесува 

дп сппружниците и живптните партнери на сампврабптените лица, нашетп закпнпдавствп не ги 

преппзнава живптните партнери какп категприја и разликува самп брачни и впнбрачни партнери и 

за таа цел пптребна е измена на Закпнпт за семејствп или дпнесуваое на ппсебен закпн за 

граданскп партнерствп штп ќе ги уредува пвие фпрми. Несппдветната регулација и уредуваое на 

сампврабптуваоетп ппнатаму придпнесува за недпстатпк пд сппдветни пдредби штп ќе се 

пднесуваат на бенефициите на сампврабптените лица, нп и на нивните партнери или 

сппружници.57 

 

Имплементација на принциппт на еднакпв третман (член 4) 

Принциппт на еднакпв третман се третира вп член 4 пд Директивата 2010/41/ЕУ и дефинира штп 

значи тпј. Спгласнп пвпј член, принциппт на еднакпв третман значи дека нема да има каква билп 

дискриминација врз пснпва на ппл вп јавнипт или вп приватнипт сектпр, директна или 

индиректна, вп пднпс на пснпваое, ппремуваое или прпшируваое бизнис или ппчнуваое или 

прпдплжуваое на кпја билп друга фпрма на сампврабптуваое. Дппплнителнп, вп пвпј член 

Директивата ппспчува дека впзнемируваоетп и сексуалнптп впзнемируваое ќе се сметаат за 

дискриминација врз пснпва на ппл и затпа се забранети, а упатствптп за дискриминација на лица 

врз пснпва на ппл ќе се смета за дискриминација. Какп штп беше сппменатп и претхпднп, а вп 
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 Јпванпвска Кануркпва, Јпвана. Какп дп ппгплема заштита на сампврабптените бремени жени и бремените сппруги и 
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ппглед на пбластите штп се ппфатени сп пваа директива, пваа директива не треба да се применува 

на пбластите штп се веќе ппфатени сп други правни инструменти штп се пднесуваат на 

имплементацијата на принциппт на еднакпв третман. 

Какп штп беше сппменатп, принциппт на еднакпв третман е сппменат вп некплку закпни вп 

наципналнптп закпнпдавствп. Вп Закпнпт за еднакви мпжнпсти меду жените и мажите принциппт 

на еднакпв третман е дефиниран какп птсуствп на директна или индиректна дискриминација врз 

пснпва на ппл спгласнп сп пвпј или сп друг закпн. Дппплнителнп, вп ппсебна глава уредена е 

правната заштита на правптп на еднакпв третман на жените и мажите. Вп Закпнпт за спречуваое и 

заштита пд дискриминација, целта на закпнпт е ппставена какп пбезбедуваое на принциппт на 

еднаквпст и спречуваое и заштита пд дискриминација вп пстваруваое на чпвекпвите права и 

слпбпди. Третипт закпн вп кпј се сппменува принциппт на еднакпв третман е Закпнпт за рабптните 

пднпси, каде штп вп членпт за забрана за дискриминација се наведува дека на жените и мажите 

мпраат да им бидат пбезбедени еднакви мпжнпсти и еднакпв третман вп врска сп 1) пристаппт дп 

врабптуваое, вклучувајќи унапредуваое и стручна и прпфесипнална пбука вп рабптата; 2) 

услпвите за рабпта; 3) еднаквата исплата за еднаква рабпта; 4) прпфесипналните шеми за 

спцијалнптп псигуруваое; 5) птсуствптп пд рабпта; 6) рабптнптп време; и 7) пткажуваоетп на 

дпгпвпрпт за врабптуваое. Вп истипт член ппнатаму е наведенп дека принциппт на еднакпв 

третман ппдразбира забрана за директна и/или индиректна дискриминација вп гпренаведените 

случаи. Иакп сампврабптуваоетп не е сппменатп вп ниту еден пд пвие три закпни, принциппт на 

еднакпв третман какп релевантен за имплементација на директивата е инкпрпприран. 

 

Ппзитивна акција (член 5) 

Спгласнп пвпј член на директивата, земјите-членки мпжат да спрпведуваат или да дпнесуваат 

мерки сп цел да се пбезбеди целпсна еднаквпст вп практиката меду мажите и жените вп 

рабптнипт век, на пример, мерки наспчени кпн прпмпвираое на претприемничките иницијативи 

меду жените. Вп нашата легислатива мерките штп се пднесуваат на сампврабптуваоетп сп фпкус 

на жени се ппставени вп Наципналната стратегија за намалуваое на сирпмаштијата и спцијалната 

исклученпст вп Република Македпнија.58 Ппзитивната акција вп пваа стратегија е прикажана вп 

делпт на мерките за згплемуваое на рпдпвата рамнпправнпст при врабптуваое, каде штп какп 

една пд мерките наведенп е впдеоетп на активни пплитики за врабптуваое, сп ппддршка за 

сампврабптуваое и сп кредитираое на активни прпграми и мерки наспчени кпн врабптуваое на 

жените. Целта на пваа мерка е згплемуваое на учествптп на жените вп вкупнипт брпј на 

врабптени лица и пстваруваое на ппвиспка стапка на врабптенпст на жените. Ова вклучува: пбука, 

активнпсти за ппттикнуваое на претприемничкипт дух кај жените и за згплемуваое на свеста за 

женскптп претприемништвп, ппдпбруваое на статуспт на жената вп наципналната екпнпмија (на 

пазарпт на труд, пазарпт на капитал, ппсебни инвестициски пплитики, учествптп на жените вп 

спздаваоетп на БДП), активнпсти за дппбразпвание, стручнп псппспбуваое, преквалификација на 

неврабптени жени, врабптуваое и сампврабптуваое, регулираое на рабптнп-правнипт статус и 

статуспт на земјпделец за жените пд руралните средини (жените земјпделки), какп и вклучуваое 
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 Наципнална стратегија за намалуваое на сирпмаштијата и спцијалната исклученпст. Министерствп за труд и 
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на рпдпвите механизми на централнп и на лпкалнп нивп вп израбптка, планираое, нп и 

имплементација на пвие мерки. 

Вп пваа наспка, иакп Закпнпт за спречуваое и заштита пд дискриминација експлицитнп не 

наведува дека станува збпр за ппзитивнп дејствуваое, јаснп наведува кпи мерки и дејства не 

претставуваат дискриминација. Па, така, не се сметаат за дискриминација мерките и дејствата штп 

се преземаат сп единствена цел да се птстрани нееднаквптп уживаое на чпвекпвите права и 

слпбпди сè дпдека не се ппстигне фактичка еднаквпст на лице или група, акп разликуваоетп е 

пправданп и пбјективнп, а средствата за ппстигнуваое на таа цел се прпппрципнални, пднпснп 

сппдветни и неппхпдни. Сепак, Закпнпт ппставува временскп пграничуваое на пвие мерки, 

пднпснп јаснп укажува дека пвие мерки мпжат да се применуваат сè дп ппстигнуваое на фактичка 

еднаквпст на лица или група при уживаое на нивните права. Дппплнителнп, Закпнпт предвидува 

дека не претставува дискриминација различнипт третман на лицата врз некпја пд 

дискриминатпрските пснпви ппради прирпдата на занимаоетп или активнпста или ппради 

услпвите вп кпи се пдвива тпа занимаое, а кпја претставува суштинскп и пдлучувачкп бараое, 

целта е легитимна, а услпвпт не гп пречекпрува пптребнптп нивп за негпва реализација. 

 

Оснпваое кпмпанија (член 6) 

Вп пвпј член Директивата предвидува дека земјите-членки треба да ги преземат сите неппхпдни 

мерки сп цел да се псигурат дека услпвите за пснпваое друштвп меду сппружници или меду 

живптни партнери, дпкплку се признаени сп наципналнптп закпнпдавствп, не се ппрестриктивни 

пд услпвите за пснпваое кпмпанија меду други лица, без притпа да се вп спрптивнпст сп 

специфичните услпви за пристап дп пдредени активнпсти штп се пднесуваат еднаквп за двата 

ппла. Вп пвпј кпнтекст, на наципналнп нивп ппстпјат гплем брпј прпекти и прпграми штп имаат цел 

прпмпција на претприемачките иницијативи кај жените вп фпрма на пбуки, ментпрствп и владина 

ппддршка за претпријатија вп сппственпст и управувани пд жени. Нп, индикативнп е дека нема 

сппдветни анализи за да се пцени ефикаснпста на пвие мерки.59 Вп пднпс на пснпваоетп 

кпмпанија важнп е да се сппмене дека Владата вп 2018 гпдина ја усвпи Стратегијата за развпј на 

женскп претприемништвп 2019-202360 гпдина, штп има цел да спздаде ппвплна бизнис-клима за 

развпј на женскптп претприемништвп, да пбезбеди системска ппддршка, да спздаде 

инфраструктура за женскптп претприемништвп и да преземе активнпсти за прпмпција, 

вмрежуваое и застапуваое.61 Сппред Закпнпт за тргпвски друштва62, „Оснпвач на тргпвскп 

друштвп е секпе лице кпе заради пснпваое на тргпвскп друштвп пптпишалп дпгпвпр за 

друштвптп, статут, пднпснп изјава за пснпваое друштвп сп пграничена пдгпвпрнпст пд еднп 

лице“. Овпј закпн не предвидува ппрестриктивни услпви за пснпваое кпмпанија ппмеду 

сппружници или живптни партнери и единственп има пдредени пграничуваоа ппврзани сп 
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заштитата на кпнкурентнпста каде штп е предвиденп дека брачните другари не мпжат да се 

избираат за членпви на надзпрен пдбпр, пднпснп кпнтрплпри. 

Вп мај 2021 гпдина пд страна на Владата на РСМ беше прпмпвирана и Наципналната платфпрма за 

женскп претприемништвп.63 Именп, пваа платфпрма, вп кпја учествуваат претставници на Владата, 

министерствата и приватнипт сектпр, е фпрмирана и замислена какп стимул за присуствп на 

жените вп сите сфери на претприемништвптп, индустријата, инпвацијата и бизниспт. Целта на 

пваа платфпрма е пстваруваое на стратешките припритети за згплемуваое на учествптп на 

жените на пазарпт на трудпт, истпвременп наспчувајќи се кпн нпсеое мерки за ппттикнуваое на 

жените какп нпсители на инвестиции и претприемачки, за креираое на сппствени бизниси. На 

пвпј начин, би се намалила стапката на неврабптенпст и на неактивнп женскп население, би се 

премпстил рпдпвипт јаз вп платите и би се надминала сектпрската и хиерархиската сегрегација на 

рабптните места. 

Една пд мерките на Владата вп рамките на третипт антикризен пакет, какп резултат на 

пандемијата сп КОВИД-19, впведена за згплемуваое на брпјпт на кпмпании ракпвпдени и 

пснпвани пд жени, се пднесуваше на бескаматните кредити пд Развпјната банка на Северна 

Македпнија, сп 30% грант какп ппддршка за жените, младите и фирмите кпи впведуваат 

дигитализација вп бизниспт или се извпзнп приентирани.64 Од 2.703 субјекти ппддржани сп 

мерката, 1.062 субјекти се пснпвани пд жени или ракпвпдени пд жени.65 Уште една мерка 

впведена пд Фпндпт за инпвации и технплпшки развпј, вп 2020 гпдина, е нпвипт инструмент 

„Кпфинансирани грантпви за технплпшки развпј за надминуваое на ппследиците пд КОВИД-19“, а 

какп ппткритериум за пценуваое се впведени и рамнпмернипт регипнален развпј и 

рамнпмерната рпдпва застапенпст.66 

Вп пваа наспка и Министерствптп за земјпделствп смета дека една ваква платфпрма ќе придпнесе 

кпн дппплнителнп згплемуваое на брпјпт на жени кпи регистрираат земјпделскп стппанствп на 

сппственп име. Сппред ппдатпците штп ги сппдели тпгашнипт заменик-министер за земјпделствп, 

брпјпт на регистрирани жени вп ЕРЗС какп нпсители на земјпделскп стппанствп бил вп ппстпјан 

ппраст, пспбенп вп ппследните три гпдини. Вкупнп 2.193 жени регистрирале земјпделскп 

стппанствп на свпе име, пд 2019 дп 2021 гпдина.67 
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Спцијална заштита и надпместпци при мајчинствп (член 7 и 8) 

Обврските штп Директивата 2010/41/ЕУ ги налпжува за земјите-членки на ЕУ и земјите-кандидати 

за членствп вп ЕУ вп ппглед на спцијалната заштита и надпместпците при мајчинствп, какп и 

степенпт на нивната претпченпст вп наципналнптп закпнпдавствп, беа фпкус на ппсебен дпкумент 

за јавни пплитики68 штп претхпдеше на пваа анализа и вп гплема мера е ппчетната тпчка на пваа 

анализа. Спгласнп напдите и заклучпците пд пвпј дпкумент вп пднпс на спцијалната заштита и 

надпместпците при мајчинствп, наципналнптп закпнпдавствп не гп преппзнава живптнптп 

партнерствп кај спцијалната заштита и не ги испплнува стандардите предвидени вп Директивата 

пп пднпс на надпместпкпт вп врска сп мајчинствп. Напдите укажуваат дека, иакп државата има 

впсппставенп некакпв систем на спцијална заштита на сампврабптените лица штп е уредена сп 

истите закпни сп кпи е уредена спцијалната заштита на сите други врабптени лица, живптните 

партнер(к)и на пвие лица не се признаени вп кпнтекст на сампврабптуваоетп. Оваа категприја 

нема права пд спцијална заштита врз пснпва на сампврабптуваоетп на нивнипт живптен партнер, 

а услпв за стекнуваое на придпбивките пд спцијална заштита на сппружниците на сампврабптени 

лица е ппстпеоетп на пфицијален брак вп спгласнпст сп наципналнптп закпнпдавствп. Вп таа 

наспка пди и преппраката за измена на Закпнпт за семејствп или дпнесуваое на ппсебен закпн за 

граданскп партнерствп штп ќе ги уредува пвие фпрми. Кпга станува збпр за брак склучен спгласнп 

Закпнпт за семејствп, нашата легислатива е јасна и предвидува дека сппругите на 

сампврабптените лица имаат правп на спцијална заштита какп и секпј друг брачен другар на 

врабптен рабптник. И ппкрај тпа штп вп Закпнпт за семејствп фпрмалните (брачни) и 

нефпрмалните (впнбрачни) заедници се изедначени, пва се пднесува самп на грижата за децата, 

правптп на издршка и имптните права, а не и на спцијалнптп псигуруваое и пензиските 

бенефиции. На пвпј начин, пваа категприја на живптни партнери на сампврабптени лица е 

пставена без права пд спцијална заштита врз пснпва на сампврабптуваоетп на нивнипт живптен 

партнер, штп е спрптивнп на целта на Директивата 2010/41. 

Непреппзнаваоетп на живптнптп партнерствп вп нашата легислатива прпизведува пречка и вп 

пстваруваоетп на правптп на ппрпдилнп птсуствп и надпместпци при мајчинствп. Затпа штп 

живптнптп партнерствп не е преппзнаенп вп нашата легислатива, живптните партнерки на 

сампврабптените лица не уживаат правп на ппрпдилнп птсуствп. Спгласнп Закпнпт за здравственп 

псигуруваое, ппрпдилнп птсуствп не им следува ниту на жените кпи се неврабптени, а се сппруги 

на сампврабптенп лице. Вп суштината, сппред закпнпт, надпместпк на плата за време на птсуствп 

пд рабпта ппради бременпст, радаое и мајчинствп мпжат да пстварат и сампврабптените лица, нп 

самп сампврабптените жени. Заклучпкпт е дека партнерките на сампврабптените лица не мпжат 

да стекнат ппрпдилнп птсуствп и пва правп закпнски гп имаат самп сампврабптените жени, нп пна 

штп не е загарантиранп сп закпн за пвие жени се правата штп им следуваат пп враќаоетп пд 

ппрпдилнп птсуствп. Именп, бидејќи сампврабптените лица не се сппменати и преппзнаени вп 

Закпнпт за рабптни пднпси, сампврабптените жени следственп немаат правп на намаленп 

рабптнп време ппради дпеое, привременп пслпбпдуваое пд нпќна рабпта или прпдплженп 

                                                           
68

 Јпванпвска Кануркпва, Јпвана. Какп дп ппгплема заштита на сампврабптените бремени жени и бремените сппруги и 
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на спцијална заштита и надпместпци при мајчинствп вп Република Северна Македпнија, 2021 гпдина. Дпстапнп на:  
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i-zhivotnite-partnerki-na-samovraboteni-licza/ 

https://mhc.org.mk/publicationsanalyzes/kako-do-pogolema-zashtita-na-samovrabotenite-bremeni-zheni-i-bremenite-soprugi-i-zhivotnite-partnerki-na-samovraboteni-licza/
https://mhc.org.mk/publicationsanalyzes/kako-do-pogolema-zashtita-na-samovrabotenite-bremeni-zheni-i-bremenite-soprugi-i-zhivotnite-partnerki-na-samovraboteni-licza/


25 
 

рабптнп време, права штп ги имаат жените кај другите рабптпдавци. Од пваа причина, итнп е 

пптребна измена на Закпнпт за рабптните пднпси вп наспка на дефинираое на 

сампврабптуваоетп. 

 

Заштита на правата (член 9) 

Вп пвпј член Директивата ги упатува земјите-членки да се псигурат дека судските или 

административните ппстапки, вклучителнп и кпга земјите-членки сметаат дека е сппдветнп за 

прпцедурите за ппмируваое и за спрпведуваое на пбврските пд пваа директива, се дпстапни за 

сите лица кпи сметаат дека претрпеле загуба или штета какп резултат на неуспехпт да се примени 

принциппт на еднакпв третман кпн нив, дури и пп завршуваоетп на пднпспт вп кпј се тврди дека 

настанала дискриминацијата. Спгласнп Закпнпт за еднакви мпжнпсти ппмеду жените и мажите, 

заштитата на правптп на еднакпв третман пп пснпва на ппл се пстварува сп ппднесуваое 

претставка пред: правен застапник спгласнп пвпј закпн, Нарпднипт правпбранител, Кпмисијата за 

заштита пд дискриминација или надлежен суд. Претставка мпже да ппднесе секпе правнп или 

физичкп лице, личнп или преку пплнпмпшник, писменп, уснп на записник или вп друга фпрма, 

телефакс или пп електрпнска ппшта. Кпга лице кпе за себе смета дека е жртва на дискриминација 

ќе изнесе факти пд кпи мпже да се претппстави дека ималп дискриминација, тпгаш пнпј штп се 

тпвари дека извршил дискриминација е дплжен да дпкаже дека не гп ппвредил принциппт на 

еднакпв третман. 

Спгласнп Закпнпт за спречуваое и заштита пд дискриминација, лицата кпи сметаат дека 

претрпеле дискриминација мпжат да ппднесат претставка дп Кпмисијата, писменп или уснп на 

записник, без пбврска за плаќаое такса и друг надпместпк. 

 

Надпместпк или пбесштетуваое (член 10) 

Спгласнп пвпј член пд Директивата, земјите-членки се упатуваат да впведат мерки вп нивните 

наципнални правни системи штп се неппхпдни за да се пбезбеди вистинска и ефективна 

кпмпензација или репарација, за загубата или штетата претрпена пд лице какп резултат на 

дискриминација врз пснпва на ппл, а кпи се пдвраќачки и прпппрципнални на претрпената загуба 

или штета. Таквата кпмпензација, или пбесштетуваое, не треба да биде пграничена сп претхпднп 

пдредуваое на гпрна граница. Спгласнп Закпнпт за спречуваое и заштита пд дискриминација 

предвиден е мешан систем штп ппфаќа надпместпк или пбесштетуваое. Ппднпсителпт на 

бараоетп мпже да бара пд судпт да пдлучи пп тужба и не самп да утврди дека пбвинетипт гп 

ппвредил правптп на еднакпв третман туку и да забрани какви билп активнпсти сп кпи е 

ппвреденп правптп на ппднпсителпт на еднакпв третман и/или да нареди да се извршат 

активнпстите штп ќе ја елиминираат дискриминацијата или нејзините ппследици и мпже да бара 

да му се надпмести материјалната и нематеријалната штета предизвикана пд таа ппвреда на 

правата. Не ппстпјат утврдени гпрни граници, нп не е предвиден ниту метпд за пресметуваое на 

надпместпкпт за нематеријална штета. 



26 
 

Значајнп да се сппмене е дека Кпмисијата за спречуваое и заштита пд дискриминација не мпже 

да се прпизнесе пп пднпс на пбесштетуваое, нп нејзина главна дплжнпст, дпкплку е кпнстатирана 

дискриминација, е сп писменп мислеое да преппрача начин за птстрануваое на ппвредата на 

правата. Лицетп дп кпе е упатена преппраката е дплжнп да ппстапи пп пваа преппрака и вп даден 

рпк да ја птстрани ппвредата на правптп, какп и да ја извести Кпмисијата. Превентивната 

функција, пак, е ппфатена ппштп сп казнени глпби за прекршпк на здравствените устанпви 

дпкплку му ги пдземат или му ги пграничат правата на псигуреник, вклучителнп и на 

сампврабптените лица (Закпн за здравственп псигуруваое, член 84 став 3). 

 

Органи за прашаоа вп врска сп еднаквпста (член 11) 

Директивата им налпжува пбврска на државите да гарантираат дека надлежните пргани ќе ги 

преземат сите пптребни мерки за ппттикнуваое, анализа, следеое и ппддршка на еднаквипт 

третман без дискриминација врз пснпва на пплпт на сите лица ппфатени сп пваа директива. Ова 

пспбенп се пднесува на пбезбедуваое на жртвите на дискриминација на независна ппмпш при 

разгледуваое на нивните жалби за дискриминација; спрпведуваое на независни истражуваоа 

ппврзани сп дискриминацијата; пбјавуваое на независни извештаи и даваое преппраки за сите 

прашаоа ппврзани сп таквата дискриминација; размена на сппдветнп нивп на дпстапни 

инфпрмации сп сппдветните еврппски пргани, какп штп е Еврппскипт институт за еднаквпст меду 

пплпвите. 

Вп пваа смисла, вп мпментпв централна улпга има Кпмисијата за спречуваое и заштита пд 

дискриминација. Именп, вп надлежнпст на Кпмисијата е да презема активнпсти за прпмпција, 

заштита и превенција за еднаквпста, чпвекпвите права и недискриминацијата, да изгптвува и да 

пбјавува ппсебни и тематски извештаи за пдредени прашаоа пд пбласта на еднаквпста и 

недискриминацијата, да дава ппшти преппраки за пдредени прашаоа пд пбласта на еднаквпста и 

недискриминацијата и да гп следи нивнптп спрпведуваое; да прпмпвира и да предлага 

успгласуваое на наципналнптп закпнпдавствп, прпписи и практики сп медунарпдните и 

регипналните инструменти за чпвекпви права; да иницира измена на прпписи заради 

спрпведуваое и унапредуваое на заштитата пд дискриминација; да дава мислеоа пп предлпзи на 

закпни пд значеое за спречуваое и заштита пд дискриминација и да прибира и да пбјавува 

статистички и други ппдатпци и да фпрмира бази на ппдатпци вп врска сп дискриминацијата. Вака 

ппставенипт ширпк спектар на надлежнпсти ја прави Кпмисијата за спречуваое и заштита пд 

дискриминација клучнп телп за надзпр над рабптата на надлежните пргани штп имаат пбврска да 

ги преземаат сите пптребни мерки за ппттикнуваое, анализа, следеое и ппддршка на еднаквипт 

третман без дискриминација врз пснпва на пплпт на сите лица ппфатени сп Директивата. Уште 

една надлежнпст на Кпмисијата е да ппстапува пп претставки на градани, какп и да нпси мислеоа, 

преппраки и заклучпци за кпнкретните случаи на дискриминација. Иакп мислеоата на Кпмисијата 

не се правнп задплжителни за субјектите штп ја стприле дискриминацијата, дпкплку лицетп на кпе 

е упатена преппраката не ппстапи пп неа, Кпмисијата има мпжнпст да ппднесе бараое за 

ппкренуваое на прекршпчна ппстапка пред надлежнипт суд за прекршпци. 

Иакп Кпмисијата за спречуваое и заштита пд дискриминација има ширпки надлежнпсти за 

унапредуваое на рпдпвата еднаквпст, за пстваруваое на пваа цел Директивата предвидува 
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пбврски и за низа други субјекти. Па, така, псвен телата за еднаквпст, дплжни да дејствуваат за 

унапредуваое на рпдпвата еднаквпст вп пбласта на сампврабптуваоетп се, меду другите, и 

Министерствптп за труд и спцијална пплитика, Министерствптп за земјпделствп, шумарствп и 

впдпстппанствп, Министерствптп за здравствп и Државнипт инспектпрат за труд. Дптплку ппвеќе, 

Закпнпт за спречуваое и заштита пд дискриминација им налпжува пбврска и на сите други 

субјекти кпи сп закпн се дплжни да прибираат, евидентираат и пбрабптуваат ппдатпци, пвие 

ппдатпци да ги прикажуваат сппред дискриминатпрските, релевантни вп пбласта, а сп цел 

прпмпција и унапредуваое на еднаквпста и превенција пд дискриминација. 

Министерствптп за труд и спцијална пплитика е нпсител на прпцеспт за усвпјуваое и 

имплементираое пплитики вп врска сп рпдпвата еднаквпст и сампврабптуваоетп, какп и за 

впдеое на сппдветна рпдпва разделена статистика и инфпрмираое на ппширпката јавнпст за 

преземените активнпсти.69 Ппследнипт дпстапен Гпдишен извештај за преземените активнпсти и 

ппстигнатипт напредпк за впсппставуваое на еднакви мпжнпсти на жените и мажите вп 

Република Северна Македпнија е за 2020 гпдина.70 Овпј извештај самп вп два наврати гп 

сппменува сампврабптуваоетп, и тпа накраткп за една преземена мерка за ппддршка на 

сампврабптени жени и еднаш за Агенцијата за врабптуваое какп надлежна институција вп пваа 

пбласт. Вп рамките на Министерствптп е назначен и застапник за еднакви мпжнпсти на жените и 

мажите, кпј ја впди ппстапката за утврдуваое на нееднакпв третман на жените и мажите. Нп, и 

ппкрај тпа штп Закпнпт за еднакви мпжнпсти на жените и мажите предвидува ппстапка за 

утврдуваое на нееднакпв третман, Гпдишнипт извештај на МТСП не спдржи ппдатпци за 

ппднесени претставки. Именп, вп Извештајпт се наведени единственп ппдатпци преземени пд 

Нарпднипт правпбранител.71 Оттука прпизлегува заклучпкпт дека Министерствптп за труд и 

спцијална пплитика, а пспбенп застапникпт за еднакви мпжнпсти на жените и мажите, не 

претставува свпевиден механизам за заштита вп случај на ппвреда на еднаквипт третман. 

Од друга страна, Државнипт инспектпрат за труд е ппставен вп центарпт на трудпвптп 

закпнпдавствп, какп примарен механизам за заштита на рабптничките права. Надлежнпстите на 

Државнипт инспектпрат за труд (ДИТ) за ппстапуваое вп случаи на рпдпва дискриминација се 

утврдени сп дпмашнптп трудпвп закпнпдавствп. Она штп претставува прпблем за рабптниците кпи 

сметаат дека се жртви на нееднакпв третман е тпа штп, и ппкрај виспката стапка на 

дискриминација вп рабптните пднпси, случаите не се пријавуваат кај Државнипт инспектпрат за 

труд. Една причина за пва е тпа штп Државнипт инспектпрат за труд не ја разгледува 

дискриминацијата какп свпевидна ппвреда на рабптничките права и не ппстапува пп пвие видпви 

претставки. Трудпвипт инспектпрат ппстапува вп случаи на ппвреда на правата пд рабптен пднпс, 

нп не ги адресира дискриминатпрските елементи.72 Несппдветнптп евидентираое на ппвредите 

какп дискриминација на рабптнптп местп значи дека нема сппдветна статистика за случаите на 
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дискриминација при рабпта вп нашата држава. Оттука, не мпжат ни да се забележат трендпвите 

на дискриминација вп пваа пбласт и да се преземат активнпсти за нејзинп превенираое 

заснпвани врз кпнкретни ппдатпци пд практиката.73 

 

Интегрираое на принциппт на еднаквпст меду мажите и жените, ширеое инфпрмации и 
нивп на заштита (член 12, 13 и 14) 

Препстанатите членпви пд Директивата налпжуваат пбврски на државата активнп да ја земат 

предвид целта за еднаквпст меду мажите и жените при изгптвуваое и примена на закпните, 

регулативите и административните пдредби, пплитики и активнпсти вп пбластите наведени вп 

пваа директива; да гарантираат дека засегнатите лица се заппзнаени сп нивните права спгласнп 

Директивата, преку сите сппдветни средства и на целата теритприја. Дппплнителнп, Директивата 

пстава прпстпр државите да впведуваат и да пдржуваат ппппвплни пдредби за заштита на 

принциппт на еднакпв третман на мажите и жените, пткплку пние предвидени сп Директивата. 

Сепак, ппставува минимална граница, пднпснп јаснп наведува дека нејзината примена вп никпј 

случај не претставува пснпва за намалуваое на нивптп на заштита пд дискриминација, кпе веќе е 

ппстигнатп пд страна на државите вп засегнатите пбласти. 

Од целата анализа се ппкажува дека државата генералнп не гп зема предвид принциппт на 

еднакпв третман при фпрмулираоетп и спрпведуваоетп на закпните, нп вп развпјпт на 

регулативи, административни пдредби, пплитики и активнпсти ппврзани сп сампврабптуваоетп, 

делумнп ја зема предвид целта за еднаквпста меду мажите и жените, на пример кај финансиската 

ппддршка за женскптп претприемништвп и наспчените мерки за стимулираое на врабптуваое. Вп 

пднпс на инфпрмираоетп за правата штп се гарантираат сп пваа директива, спгласнп 

извештаите74, нашата држава нема дисеминиранп инфпрмации за пдредбите штп се дпнесени вп 

спгласнпст сп пваа директива, ниту за релевантните пдредби штп се веќе вп сила. 
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ЗАКЛУЧПЦИ 

Оснпвна вреднпст на Еврппската унија, меду другптп, се и еднаквпста и недискриминацијата, кпи 

се утврдени и изразени вп член 2 пд Дпгпвпрпт за Еврппската унија. Овпј член е претпчен вп низа 

кпнкретни правни акти, вклучителнп и директиви, сп кпи земјите-членки, нп и земјите-кандидатки 

за членствп вп ЕУ, имаат пбврска да се успгласат. Дел пд пвпј систем е и Директивата 2010/41/ЕУ 

на Еврппскипт парламент и Еврппскипт спвет за примена на принциппт на еднакпв третман на 

мажите и жените кпи вршат активнпсти вп свпјствп на сампврабптени лица и за укинуваое на 

Директивата 86/613/ЕЕЗ. Именп, пваа директива јаснп ги дефинира сампврабптените лица и 

сппружниците или живптните партнери на сампврабптените лица и впеднп пп првпат ги дефинира 

нивните права и пбврски, какп штп е уреденп за препстанатите врабптени лица кај трети лица. 

Дппплнителнп, Директивата им пвпзмпжува на земјите-членки да усвпјат мерки за ппзитивнп 

дејствуваое наспчени кпн пбезбедуваое на целпсна еднаквпст меду мажите и жените вп 

рабптнипт век. 

Прпмената штп ја нпси пваа директива е значителнптп ппдпбруваое на заштитата на 

сампврабптените рабптнички и сппругите или живптните партнерки на сампврабптените 

рабптници, кпи им ппмагаат вп нивнипт бизнис. Имајќи ја предвид ранливпста на бремените 

сампврабптени жени и бремените сппруги или живптните партнерки на сампврабптените лица, 

Директивата укажува на гплемата пптреба да им се пвпзмпжи на пвие жени да пстварат правп на 

надпместпци вп случај на мајчинствп, вклучувајќи гп и ппрпдилнптп птсуствп. Оспбенп значајнп е 

тпа штп Директивата упатува на уредуваое на пвие надпместпци и на дплжината на ппрпдилнптп 

птсуствп ппд еднакви услпви какп штп е уреденп за препстанатите лица врабптени кај трети лица. 

Дппплнителнп, Директивата ги уредува спцијалните надпместпци за сампврабптените лица и 

нивните сппружници или партнери, штп, пак, е пд пспбенп значеое за жените кпи се пптпираат на 

сппружниците и живптните партнери кпи се сампврабптени. Жените кпи се целпснп зависни пд 

свпјпт сампврабптен сппружник или партнер се сппчуваат сп виспк ризик пд сирпмаштија вп 

случај да пстанат без свпјпт сппружник или партнер пд кпја билп причина. Целта на Директивата е 

тпкму заштита и на пвие „ппмагачки сппруги“ преку пвпзмпжуваое на нивнп спцијалнп 

псигуруваое врз еднаква пснпва какп другите рабптници. 

Сампврабптуваоетп вп најгплем дел е регулиранп самп на наципналнп нивп. Секпј прган и 

индивидуалнп телп применуваат свпи закпнски и регулатпрни пдредби, а пдредбите вп врска сп 

сампврабптуваоетп варираат вп гплема мера меду земјите. Разнпвиднпста на фпрмите на 

сампврабптуваое привлекува различни начини за регулација главнп решени на наципналнп нивп. 

Сп пглед на тпа штп сампврабптуваоетп се ппкажува какп сè ппчест мпдел на врабптуваое штп се 

кпристи вп услпви на виспка стапка на неврабптенпст пд страна на неврабптените лица кпи ппдплг 

временски перипд не мпжеле да најдат рабпта, пспбенп вп ппследните некплку гпдини, а 

структурните недпстатпци сè уште се забележуваат и на пазарпт на трудпт, штп пневпзмпжуваат 

пптенцијален раст и развпј, неппхпднп се наметна пптребата пд разгледуваое на закпнската 

регулатива на сампврабптуваоетп какп мпдел вп наципналнптп закпнпдавствп. 

Од прегледпт на дпмашнптп правп и дпмашните пплитики на пва ппле прпизлегува дека вп 

нашата држава рпдпвата еднаквпст пп првпат се адресира вп наципналнптп закпнпдавствп сп 

Закпнпт за еднакви мпжнпсти ппмеду мажите и жените пд 2006 гпдина. Овпј закпн исклучивп се 
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занимава сп еднаквпста ппмеду жените и мажите и предвидува експлицитна забрана за 

дискриминација врз пснпва на ппл. Сепак, пна штп гп ппкажуваат ппдатпците пд спрпведената 

анализа какп еден пд главните прпблеми е штп Сектпрпт за еднакви мпжнпсти при 

Министерствптп за труд и спцијална пплитика има пграничени чпвечки и финансиски ресурси, а 

Владата не успеа да впведе пснпвнп и специјализиранп градеое на капацитетите на 

администрацијата. Ефективните и ефикасните мерки за ппддршка на имплементацијата се ретки, 

а единиците на лпкалната сампуправа не дпбиваат дпвплнп ппддршка пд централнптп нивп за 

спрпведуваое на Закпнпт за еднакви мпжнпсти ппмеду мажите и жените. 

Од друга страна, сп дпнесуваоетп на нпвипт Закпн за спречуваое и заштита пд дискриминација 

вп 2020 гпдина дпмашнптп антидискриминацискп закпнпдавствп беше целпснп успгласенп сп 

директивите за еднаквпст на Еврппската унија, давајќи закпнска рамка штп ппфаќа уште ппвеќе пд 

самп минималните стандарди на ЕУ. Сп нпвипт Закпн се избра и нпва Кпмисија какп централнп 

телп за еднаквпст сп спектар мпжнпсти на дејствуваое вп наспка на ппдпбруваое на рпдпвата 

еднаквпст вп државата. 

Направената анализа ппкажува дека судпвите не се примарната инстанција каде штп се 

ппкренуваат случаи за заштита кпга е ппвреден принциппт на рпдпва еднаквпст. Најчестп, ваквите 

случаи се ппкренуваат пред телата за еднаквпст – Кпмисијата за спречуваое и заштита пд 

дискриминација и Нарпднипт правпбранител. Практиката ппкажува дека дури и кпга случаите штп 

сепак завршуваат на суд какп следна инстанција, а за кпи има мислеое издаденп пд Кпмисијата за 

спречуваое и заштита пд дискриминација, таквптп мислеое реткп се зема предвид вп 

пдлучуваоетп пд страна на судпт. 

Вп македпнскптп закпнпдавствп ппстпјат некплку закпни каде штп дефиницијата за 

сампврабптенп лице е вп спгласнпст сп Директивата 2010/41/ЕУ: Закпнпт за здравје и безбеднпст; 

Закпнпт за врабптуваое и псигуруваое вп случај на неврабптенпст; Закпнпт за здравственп 

псигуруваое; Закпнпт за пензискп и инвалидскп псигуруваое; и Закпнпт за придпнеси за 

задплжителнп спцијалнп псигуруваое. 

Сппред нашетп закпнпдавствп, сампврабптените лица се физички лица, кпи треба сампстпјнп да 

вршат различни активнпсти штп мпжат да се сметаат за екпнпмски, стручни или интелектуални. 

Она штп се јавува какп ппчетен прпблем вп примената на принциппт на еднакпв третман кај 

сампврабптуваоетп, вп нашипт кпнтекст е недпстигпт пд дефинираое и сппдветнп регулираое на 

сампврабптуваоетп вп наципналнптп закпнпдавствп. 

Гплем недпстатпк е фактпт штп пснпвнипт закпн вп пваа пбласт, Закпнпт за рабптни пднпси, не гп 

дефинира сампврабптуваоетп какп една пд ппстпјните фпрми на врабптуваое, ниту, пак, ги 

дефинира сампврабптените лица какп категприја рабптници, штп е кпнтрадиктпрнп сп негпвата 

цел да ги вклучи сите рабптници вп рабптнипт прпцес и да пбезбеди нивна заштита и дпстпинствп. 

Штп се пднесува дп сппружниците и живптните партнери на сампврабптените лица, нашетп 

закпнпдавствп не ги преппзнава живптните партнери какп категприја и разликува самп брачни и 

впнбрачни партнери. Несппдветната регулација и уредуваоетп на сампврабптуваоетп ппнатаму 

придпнесува за недпстатпк пд сппдветни пдредби штп ќе се пднесуваат на бенефициите на 

сампврабптените лица, нп и на нивните партнери или сппружници. Забележливп е дека ппстпи 

разлика вп тпа штп ппдразбира ппимпт сампврабптуваое кпга се сппменува вп закпните и вп 
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статистичките ппдатпци, пднпснп на кпгп се пднесува. Спгласнп Закпнпт за здравственп 

псигуруваое и Закпнпт за пензискп и инвалидскп псигуруваое, сампврабптените лица се 

третираат какп лица кпи истпвременп би мпжеле да бидат и рабптпдавачи, нп ги исклучува 

земјпделците. Од друга страна, Државнипт завпд за статистика прави разлика ппмеду 

сампврабптени лица и рабптпдавачи, дефинирајќи ги сампврабптените лица какп лица кпи 

рабптат вп сппствен бизнис, прпфесипнална практика или фарма сп цел зарабптка на прпфит и не 

врабптуваат другп лице, дпдека рабптпдавачите ги дефинира какп лица кпи впдат сппствен 

делпвен субјект или сппственици кпи рабптат вп нивните прпдавници или сппственици на 

земјпделски импт и кпи врабптуваат други лица. 

Имајќи гп сетп пва предвид, автпрките на истражуваоетп истакнаа кпнкретни преппраки за 

ппдпбруваое на закпнската рамка и хармпнизација на дпмашнптп сп еврппскптп закпнпдавствп, 

какп и ппштп за унапредуваое на рпдпвата еднаквпст вп пбласта на претприемништвптп и 

ппдпбруваое на приватнипт и прпфесипналнипт живпт, сп ппсебен фпкус на правата и пбврските 

штп Директивата ги предвидува за сампврабптените лица и нивните сппружници или живптните 

партнери кпга тие вппбичаенп учествуваат вп спрпведуваоетп на стппанските активнпсти. 
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ПРЕППРАКИ 

КПНКРЕТНИ ПРЕППРАКИ ЗА ППДПБРУВАОЕ НА ЗАКПНПДАВНП-ПРАВНАТА РАМКА 

 При секпе изгптвуваое на нпви и/или измени на ппстпјни закпни, пплитики и активнпсти 

да се земе предвид рпдпвата еднаквпст, какп свпевидна цел. 

Закпн за рпдпва еднаквпст 

 Итнп ппчнуваое на спбраниска прпцедура за дпнесуваое на нпвипт Закпн за рпдпва 

еднаквпст; 

 Да се предвиди дека целта на закпнпт е впсппставуваое на институципнална рамка на 

рпдпвп пдгпвпрни пплитики и механизми заради зајакнуваое на пплпжбата и статуспт 

на жените, надминуваое на нееднаквпста вп учествптп, пристаппт и кпнтрплата врз 

дпбра, услуги, ресурси и пдлуки и пбезбедуваое на еднакви придпбивки пд развпјпт за 

жените, мажите и лудетп сп разнпвидни рпдпви идентитети вп Република Северна 

Македпнија; 

 При дефинираое на дискриминацијата врз жените да се дпдадат „бременпст и 

мајчинствп“ какп дискриминатпрски пснпви; 

 Дефинираое на рпдпвата интеграција какп институципнална трансфпрмација сп цел 

вклучуваое на рпдпвата перспектива вп секпја фаза на прпцеспт на прпцена, развиваое, 

дпнесуваое, спрпведуваое, следеое, пцена и известуваое за пплитиките вп сите пбласти 

и на сите нивпа, сп цел пстваруваое на рпдпвата еднаквпст и спречуваое на 

прпдлабпчуваоетп на рпдпвите нееднаквпсти; 

 Да се предвиди дека за спрпведуваое на рпдпва интеграција ќе се кпристи рпдпвп 

планираое, пднпснп вклучуваое на рпдпвата еднаквпст какп клучен критериум при 

планираоетп и развиваоетп на пплитиките вп пбласта на сампврабптуваоетп; 

 Да се предвиди дека за спрпведуваое на рпдпва интеграција ќе се кпристи прибираое, 

анализираое и упптреба рпдпвп-разделени ппдатпци, пднпснп ппдатпци разделени пп 

ппл, рпд и рпдпв идентитет вп пбласта на сампврабптуваоетп; 

 Да се предвиди дека за спрпведуваое на рпдпва интеграција ќе се кпристи спбираое, 

анализираое и пбјавуваое на рпдпва статистика, пднпснп статистички ппдатпци сп цел 

прикажуваое на рпдпвите разлики и нееднаквпсти вп пбласта на сампврабптуваоетп; 

 Да се предвиди дека за спрпведуваое на рпдпва интеграција ќе се кпристат рпдпви 

кпнсултации, пднпснп кпнсултации вп кпи се ппчитува начелптп на партиципативнпст 

при планираоетп и спрпведуваоетп на пплитиките сп цел да се земат предвид 

пптребите и искуствата на жените и лицата сп разнпвиден рпдпв идентитет вп пбласта на 

сампврабптуваоетп; 

 Закпнпт да гарантира зајакнуваое на институципналните механизми на централнп и 

лпкалнп нивп за негпвата имплементација и за дпнесуваое и спрпведуваое на 

пплитиките. 

Закпн за рабптни пднпси 

 Итнп ппчнуваое на спбраниска прпцедура за дпнесуваое на нпвипт Закпн за рабптните 

пднпси; 
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 Впведуваое пдредба штп ќе гп дефинира сампврабптуваоетп какп вршеое на сампстпјна 

екпнпмска дејнпст или прпфесипнална и друга интелектуална услуга пд кпја пстварува 

прихпд, за свпја сметка, ппд услпвите утврдени сп закпн; 

 Впведуваое на сеппфатна и ширпка дефиниција на сампврабптените лица штп ќе ги 

вклучува и неплатените дпмашни рабптници, рабптниците кпи рабптат пд дпма (надвпр 

пд рабптнптп местп) и рабптниците ангажирани вп рабптен прпцес целпснп за сппствена 

кприст или за спздаваое на сппствен капитал, индивидуалнп или кплективнп; 

 Впведуваое на нпв став вп член 184 сп кпј за сампврабптените лица ќе се птвпри 

мпжнпста за пснпваое и членуваое вп синдикат: „Сампврабптените лица имаат правп, пп 

свпј слпбпден избпр, да пснпваат синдикат и вп негп да се зачленуваат, ппд услпвите 

прппишани сп статутпт или правилата на тпј синдикат“; 

 Дефиницијата на рабптник да се префпрмулира и да гласи: „Рабптник е секпе физичкп 

лице кпе пдреден временски перипд извршува пдредена рабпта за друг, за кпја дпбива 

сппдветен надпместпк“. На пвпј начин закпнската заштита ќе ги ппфати и рабптниците кпи 

немаат дпгпвпр за врабптуваое, a реалнп извршуваат рабпта за друг за надпместпк и за 

времетраеое на извршуваоетп на рабптата се вп реален рабптен пднпс. Оснпвата се гледа 

вп фактичкптп рабптеое, а не вп ппстпеоетп дпгпвпр за врабптуваое какп штп е 

дефиниранп вп ппстпјнипт закпн; 

 Впведуваое на таткпвскп птсуствп штп ќе предвидува дека рабптникпт има правп на 

птсуствп пд рабпта пп радаоетп на дете, вп рпк ппределен сп закпнпт, а вп дпгпвпр сп 

рабптпдавачпт пва правп да мпже да се кпристи и вп ппдплг временски перипд, сп 

рабптнп време ппкраткп пд пплнптп; 

 Впведуваое на рпдителскп птсуствп ппради грижа и нега на дете кпе гп кпристат мајката 

и таткптп, при штп ќе се предвиди дека еден дел пд рпдителскптп птсуствп вп траеое пд 

минимум еден месец гп кпристат двајцата рпдители истпвременп; 

 Да се впведе пдредба штп ќе регулира дека за време на кпристеоетп на рпдителскптп 

птсуствп еден дел ќе гп кпристи таткптп, а друг дел ќе гп кпристи мајката и пва правп не 

мпже да се пренесе ппмеду рпдителите. Препстанатипт дел пд рпдителскптп птсуствп да 

мпже да се пренесува ппмеду мајката и таткптп и да се кпристи вп нивен медусебен 

дпгпвпр. 

Закпн за спречуваое и заштита пд впзнемируваое на рабпта 

 Итнп ппчнуваое на спбраниска прпцедура за дпнесуваое на нпвипт Закпн за 

спречуваое и заштита пд впзнемируваое на рабпта; 

 Вп пдредбата за примена на закпнпт да се предвиди дека сп закпнските пдредби и 

заштитата ќе бидат ппфатени и сампврабптените лица и нивните сппружници и 

живптните партнери; 

 Впведуваое дефиниција на сампврабптенп лице вп Ппимникпт на Закпнпт, кпја ќе гласи 

дека сампврабптенп лице е секпе лице штп врши сампстпјна екпнпмска дејнпст или 

прпфесипнална и друга интелектуална услуга пд кпја пстварува прихпд, за свпја сметка, 

ппд услпвите утврдени сп закпн; 

 Успгласуваое на дефиницијата на рабптник сп предлпжената вп ЗРО, кпја ќе гласи: 

„Рабптник е секпе физичкп лице кпе пдреден временски перипд извршува пдредена 

рабпта за друг, за кпја дпбива сппдветен надпместпк“; 
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 Впведуваое пдредба штп експлицитнп ќе предвидува дека впзнемируваоетп и 

сексуалнптп впзнемируваое се сметаат за дискриминација врз пснпва на ппл и рпд и се 

забранети. 

Закпн за семејствп 

 Измени и дппплнуваое на Закпнпт за семејствп или дпнесуваое на ппсебен закпн за 

граданскп партнерствп сп кпј ќе се пвпзмпжи две лица кпи живеат заеднп и не се вп 

српдствп, закпнски да гп регистрираат свпетп партнерствп пред надлежна институција и сп 

таа регистрација да се стекнат сп истите права штп прпизлегуваат пд склучуваое брак. На 

пвпј начин ќе се преппзнаат и живптните партнери на сампврабптените лица и ќе ги 

уживаат истите права и заштита какп и брачните и впнбрачните партнери на 

сампврабптените лица. 

Закпн за здравственп псигуруваое 

 Измена на член 4, сп тпа штп ќе им биде пбезбеденп здравственп псигуруваое и на 

живптните партнерки на сампврабптените лица, а не самп на нивните сппруги и 

членпвите на семејствптп; 

 Измена на член 12 став 1 тпчка 1, при штп ќе се предвиди дека вo рамките на 

задплжителнптп здравственп псигуруваое се пбезбедува правп на надпместпк на плата 

за време на привремена спреченпст за рабпта ппради бплест и ппвреда и за време на 

птсуствп пд рабпта ппради бременпст, радаое и мајчинствп, таткпвскп птсуствп и 

рпдителскп птсуствп; 

 Измена вп наспка на пвпзмпжуваое на правптп на надпместпци на плата за време на 

птсуствп пд рабпта ппради бременпст, радаое и мајчинствп за сппругите и за живптните 

партнерки на сампврабптените лица, пднпснп пвпзмпжуваое на кпристеое на пва 

правп и пд сампврабптените мажи и пд нивните сппруги и живптните партнерки; 

 Измена на член 15 став 1 тпчка 1, сп штп ќе се предвиди дека правптп на надпместпк за 

време на птсуствп ппради бременпст, радаое, мајчинствп и таткпвскп птсуствп не се 

услпвува сп ппстпеое на здравственп псигуруваое штп траелп најмалку шест месеци 

непрекинатп пред настапуваоетп на случајпт, дпследнп ппчитувајќи ја Директивата на ЕУ 

2019/1158 за рамнптежа ппмеду рабптата и живптпт; 

 Измена вп делпт на пдредуваое на висината на надпместпкпт на плата вп наспка на 

пдредуваое на минимален изнпс на надпместпкпт да не мпже да биде ппмал пд изнпспт 

на минимална плата исплатена за претхпдната гпдина, сп цел да се псигури дпвплен 

гарантиран прихпд. 

 

ППШТИ ПРЕППРАКИ ДП СИТЕ ЧИНИТЕЛИ 

 Итнп дпнесуваое на нпв Наципнален акциски план за спрпведуваое на Наципналната 

стратегија за рпдпва еднаквпст 2022-2027 гпдина; 

 Спрпведуваое анкети и изгптвуваое извештаи штп ќе ги птсликуваат специфичните 

тешкптии сп кпи се сппчуваат сампврабптените лица; 
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 Усвпјуваое мерки за ппзитивнп дејствуваое наспчени кпн пбезбедуваое на целпсна 

рпдпва еднаквпст вп рабптнипт век, на пример, мерки наспчени кпн плеснуваое на 

претприемничките иницијативи меду жените; 

 Впведуваое мерки за вистинска и ефективна кпмпензација или репарација, за загубата 

или штетата претрпена пд лице какп резултат на дискриминација врз пснпва на ппл и рпд, 

а кпи се пдвраќачки и прпппрципнални на претрпената загуба или штета; 

 Вклучуваое на рпдпвите механизми на централнп и на лпкалнп нивп вп израбптка, 

планираое, нп и имплементација на пвие мерки; 

 Спрпведуваое на сппдветни анализи за пценуваое на ефикаснпста на впведените мерки; 

 Впведуваое мерки за ппттикнуваое, анализа, следеое и ппддршка на еднаквипт третман 

без дискриминација врз пснпва на пплпт на сите лица ппфатени сп пваа директива; 

 Спрпведуваое пбуки, ментпрствп и владина ппддршка за претпријатија вп сппственпст и 

управувани пд жени вп фпрма на бескаматни кредити пд Развпјната банка на Северна 

Македпнија и кпфинансирани грантпви; 

 Спрпведуваое пбуки, активнпсти за ппттикнуваое на претприемачкипт дух кај жените и 

згплемуваое на свеста за женскптп претприемништвп, ппдпбруваое на статуспт на жената 

вп наципналната екпнпмија (на пазарпт на труд, пазарпт на капитал, ппсебни 

инвестициски пплитики, учествптп на жените вп спздаваоетп на БДП), активнпсти за 

дппбразпвание, стручнп псппспбуваое, преквалификација на неврабптени жени, 

врабптуваое и сампврабптуваое, регулираое на рабптнп-правнипт статус и статуспт на 

земјпделец за жените пд руралните средини (жените земјпделки); 

 Спрпведуваое на независни истражуваоа ппврзани сп дискриминацијата и пбјавуваое на 

независни извештаи и даваое преппраки за сите прашаоа ппврзани сп таквата 

дискриминација; 

 Осигуруваое дека судските или административните ппстапки ќе бидат дпстапни за сите 

лица кпи сметаат дека претрпеле загуба или штета какп резултат на неуспехпт да се 

примени принциппт на еднакпв третман кпн нив, дури и пп завршуваоетп на пднпспт вп 

кпј се тврди дека настанала дискриминацијата; 

 Размена на сппдветнп нивп на дпстапни инфпрмации сп сппдветните еврппски пргани, 

какп штп е Еврппскипт институт за еднаквпст меду пплпвите; 

 Одржуваое кпнсултации сп ппширпката јавнпст, пспбенп имајќи гп предвид ппвикпт на 

Еврппскипт парламент, да се преппзнае сампврабптуваоетп „какп фпрма на рабпта штп 

ппмага да се спздадат рабптни места и да се намали неврабптенпста и дека 

прпшируваоетп на сампврабптуваоетп треба да пди рака ппд рака сп сппдветна 

спцијална заштита за сампврабптените, какп штп е дефиниранп вп земјите-членки и (...) да 

ја плеснат мпжнпста сите рабптници, вклучителнп и сампврабптените рабптници и 

нивните сппружници или партнери кпи учествуваат вп нивните активнпсти, да ги 

кпмбинираат пдгпвпрнпстите за рабпта и грижа, вклучителнп преку забрзуваое на 

примената на член 7 и 8 пд Директивата 2010 гпдина/41/ЕУ пд седми јули 2010 гпдина, и 

сп пбезбедуваое на рабптниците флексибилнпст вп врска сп рабптнптп време, 

телерабптата и рабптата сп скратенп рабптнп време заради грижа за малплетници и 

зависни лица, на нивнп бараое“; 

 Дпследнп ппчитуваое на пбврската предвидена за сите субјекти кпи сп закпн се дплжни 

да прибираат, евидентираат и пбрабптуваат ппдатпци, пвие ппдатпци да ги прикажуваат 



36 
 

сппред дискриминатпрските, релевантни вп пбласта, а сп цел прпмпција и унапредуваое 

на еднаквпста и превенција пд дискриминација; 

 Ппвтпрнп птвпраое на дебатата за данпчна рефпрма штп ќе ги земе предвид прашаоата 

за несигурнпста, нестабилнпста на прихпдите, прихпдите на нивп на целптп семејствп, 

имптната спстпјба и други слични прашаоа штп ги засегаат сампврабптените лица, бидејќи 

при ппследните данпчни рефпрми пвие прашаоа не беа земени предвид и пптенцијалнп 

ги дискриминираа сампврабптените лица вп сппредба сп лудетп кпи рабптат сигурна 

рабпта вп јавнипт сектпр и кпи живеат вп заедница вп кпја две или ппвеќе лица 

пстваруваат прпсечен прихпд. 
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