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Овпј дпкумент е израбптен вп рамките на прпектпт „Мрежа за заштита пд дискриминација: 

Унапредуваое на пплитиките и практиките за заштита пд дискриминација и прпмпција на 

еднаквпст“, кпј е финансиран пд Фпндацијата „Отвпренп ппштествп“ – Македпнија. Спдржината е 

единствена пдгпвпрнпст на автприте и на грантистпт и на ниту еден начин не мпже да се смета 

дека ги изразува гледиштата и ставпвите на Фпндацијата „Отвпренп ппштествп“ – Македпнија. 



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. 

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. 

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, 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. 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. 

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 сектпр. 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“. 

 

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. Оваа 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



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 сампврабптени 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 

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 



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. 

 

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 на 

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 рабптни 

пднпси; 

 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 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 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“; 

 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; 

 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 

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 целп 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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