
1 

 

ДОСЛЕДНАТА ПРИМЕНА И ПОЗНАВАЊЕ НА  ПРАВАТА НА ЖЕНАТА  - 
ПРЕДУСЛОВ ЗА ЕЛИМИНАЦИЈА НА ДИСКРИМИНАЦИЈАТА НА РАБОТНОТО 

МЕСТО 

 

Автор: М-р. Лилјана Јоноски  

Јули, 2014 година  
 

АПСТРАКТ  

 

Денес водечка идеја преку која се настојува да се елиминира дискриминацијата во 
сите полиња, вклучувајќи ја и дискриминицијата според припадноста на полот, 
претставува идејата за еднакви шанси за сите, т.е. еднакви можности за мажите и за 
жените. Тоа значи еднаков пристап на мажите и на жените кон сите образовни институции 
на сите нивоа, еднакви шанси да се стекнат со која било професија или со кое било 
занимање, еднаков пристап спрема политиката и сл. Им се препорачува на владите да 
вршат афирмација на овие приципи кои главно почиваат врз конвенциите за правата и 
слободите на граѓаните. Значи, борбата против дискриминацијата главно се одвива на 
полето на легислативата и од формален карактер.  

Меѓутоа, оваа еднаквост пред законите не дава сигурна гаранција дека тие права ќе 
бидат почитувани и реализирани. Меѓународните институции, меѓу кои посебно 
институциите на Европската Унија, вршат притисок врз владите да ги преточат во закони  
многуте конвенции, стратегии и препораки. На некои полиња, особено во земјите членки 
на Унијата, постигнати се значајни придобивки. На пример, за да се оствари принципот на 
еднакви можности за вработување за жените, неопходно е да постои закон со кој ќе им се 
гарантира правото за мајчинско отсуство, т.е. родителско отсуство. Но, и тоа не доволно 
ако не постојат и други институционални предуслови со кои ќе се ускладат семејните и 
професионалните улоги (поволни детски градинки, флексибилно работно време). За какви 
можности ќе зборуваме ако жената нема кому да му го довери своето дете, ако детските 
градинки чинат половина од нејзината плата и не работат попладне. Во секој случај, не 
може да се остане само на планот на идејата за формалните права, иако тие се многу 
значајни. 

 
Клучни зборови: родова еднаквост, еднакви можности, вработување  
 
 

Што претставуваат правата на жените? 
 
Неспорно е дека меѓународните одредби за човекови права денес не ја исклучуваат 

жената. Напротив: императивот да не се дискриминира ниеден човек врз основа на 
половата припадност, беше од самиот почеток значаен составен дел на декларациите на 
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ОН. Но, неспорно е и дека, до денес, насекаде низ светот жените се дискриминирани и 
дека се ограничени во своите човекови права и тоа дури и во најважното и фундаментално 
право - правото на живот и физичка неповредливост. 

Законската и институционална поставеност во поглед на родовата рамноправност 
во РМ котира на мошне високо ниво. Имено, родовата рамноправност е загарантирана 
како таква со Уставот на РМ, а сегментот на родова рамноправност дополнително е 
вметнат во речиси целокупната законска легислатива вклучувајќи го тука и Законот за 
работни односи, Законот за спречување и заштита од дискриминација, како и посебниот 
Закон за еднакви можности помеѓу мажите и жените. Она што недостига во целата алка на 
законска и институционална поставеност е недоволната информираност и практикување 
на законската легислатива во корист на самите работнички.  

 
 
ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА НА РАБОТНИЧКА ПО ОСНОВ НА 
БРЕМЕНОСТ, РАЃАЊЕ И РОДИТЕЛСТВО  

 
Законот за работните односи, Законот за спречување и заштита од дискриминација, 

како и Законот за еднакви можности на мажите и жените ја моделираат правната рамка за 
заштита од дискриминација на бремени жени и мајки како кандидатки за вработување и 
работнички. Бремените жени работнички и мајки работнички имаат право да бидат 
заштитени од сите облици на дискриминација, без оглед на времетраењето и видот на 
работниот однос што го имаат засновано. Забраната на дискриминација се однесува на 
разните фази од вработувањето почнувајќи од пристапот до вработување, условите за 
работа и сите права од работен однос, па се до откажувањето на договорот за 
вработување. Оваа забрана е од генерална природа, односно таа се однесува на сите 
облици на дискриминација, вклучувајќи директна и индиректна дискриминација, (полово) 
вознемирување и психичко вознемирување. 
 
Директна и индиректна дискриминација 
 

Под директна дискриминација кон бремени жени или мајки би се подразбирало 
одредено постапување од (можниот) работодавачот1, со кое кандидатката за вработување 
или работничката поради бременост, раѓање и родителство била ставена, се става или би 
можела да биде ставена во понеповолна положба од други лица во споредбени случаи. Од 
друга страна, индиректна дискриминација, која во пракса потешко се докажува од 
директната дискриминација, постои кога определена навидум неутрална одредба, 
критериум или пракса, ја става или би ја ставила во понеповолна положба кандидатката за 
вработување или работничката поради бременост, раѓање и родителство во однос на 
другите лица.2 

 
                                                           
1
 Во текстовите употребените изрази „работодавач“ и „работник“ во машки род имаат неутрално значење и 

се однесуваат и за жени и за мажи 
2
 Хуг-Данова, А.; “Заштита од дискриминација по основ на бременост , раѓање и 

родителство“;http://www.lulka.org/index.php?option=com_content&view=article&id=473:2013-03-19-00-59-

17&catid=77:2013-03-19-00-47-15&Itemid=228 ; Јули 2014  



3 

 

Вознемирување и полово вознемирување 
 
 Под вознемирување се подразбира секое несакано однесување кон кандидатката за 
вработување или работничката, која е бремена жена или мајка, при што ова однесување 
има за цел или пак само по себе претставува повреда на нејзиното достоинството. За да се 
дефинира како облик на дискриминација, вознемирувањето на работодавачот треба за 
предизвикува страв или создава непријателско, понижувачко или навредливо однесување 
кон бремената жена или мајка.3 
 Сексуално или полово вознемирување е секое несакано однесување од полов 
карактер, изразено физички, вербално или на друг начин, а кое има за цел или претставува 
повреда на достоинството на кандидатката за вработување или на работничката, која е 
бремена жена или мајка, и создава непријателска, заканувачка или деградирачка средина. 
 
Психичко вознемирување  
 
 Психичко вознемирување (мобинг) спрема работничката е забрането со закон и е 
издигнато на ранг на облик на дискриминација. Мобинг е секое негативно однесување на 
поединец или група, кое се повторува најмалку во период од шест месеци и го повредува 
достоинството, угледот, интегритетот и честа на работничките бремени жени или мајки. 
Мобингот создава непријателска, понижувачка и деградирачка атмосфера, чија крајна цел 
може да биде престанок на работниот однос или напуштање на работното место.4 
 
Надомест на штета 
 
 Ако кандидатката за вработување или работничка која е бремена жена или пак 
мајка смета дека врз неа е извршена дискриминација од било кој облик, таа има право да 
поведе судска постапка и да бара надомест на штета согласно Законот за облигационите 
односи. Во таков спор, работодавачот има обврска, односно товар, да докаже дека при 
спроведувањето на изборот за вработување, засновањето или реализирањето на договорот 
за вработување не извршил дискриминација врз кандидатката за вработување или 
работничка која е бремена жена или пак мајка. 
 
 

РАБОТЕН ОДНОС НА БРЕМЕНИ ЖЕНИ, МАЈКИ И РОДИТЕЛИ 
 

Законот за работните односи предвидува посебна заштита на бремените жени, 
доилки, мајки и родители. Паралелно со тоа, кандидатките за вработување и работничките 
 уживаат посебни права токму поради нивната состојба и својство како бремени жени, 
мајки и родители. Наспроти нивaните права, законодавецот предвидел обврски за 

                                                           
3
 Ibid, 

4
 Закон за заштита од вознемирување на работно место, 

http://www.stomfak.ukim.edu.mk/upload/ogl/25756835.pdf ; мај 2013 год. 

http://www.stomfak.ukim.edu.mk/upload/ogl/25756835.pdf
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работодавецот кон оваа група на работнички при објавувањето на слободни работни 
места, засновањето и реализирањето на работниот однос. 

Работодавачот смее да бара од кандидатката за вработување, која е бремена жена 
или мајка да приложи само докази со кои се потврдува дека таа ги исполнува бараните 
услови за вршењето на работа на соодветното работно мести. При склучување на 
договорот за вработување, работодавачот нема право да бара од кандидатката за 
вработување податоци за семејниот, брачниот статус и планирање на семејството. Исто 
така, без разлика на видот на работното место за кој се заснова работниот однос, 
работодавачот не смее да побара од кандидатката да достави докази и исправи коишто не 
се во непосредна врска со работниот однос, како на пример тест за бременост или потврда 
за таков тест.  

При склучувањето на договорот за вработување, работодавачот е должен да им 
укаже на бремените жени и мајки за природата на работата, видот на задачи што ќе ги 
извршуваат и средината во која ќе се обавува работата. Бремени работнички, работнички 
кои неодамна се породиле или дојат мораат да бидат информирани од работодавачот за 
опасностите кои произлегуваат од онаа работа која носи значителен ризик по здравјето на 
мајката и детето, а таквите ризици се предвидени согласно прописите од областа на 
безбедност и здравје при работа. 

 
Обезбедување на безбедни услови за работа 
 

Законот за работните односи и Законот за безбедност и здравје при работа се 
основните закони со кои се утврдуваат обврските на работодавачот во однос на 
обезбедувањето на безбедни услови за работа за бремените жени, за работничка која 
неодамна родила или дои, но и за идните бремени работнички. Обезбедувањето на 
безбедни услови за работа од работодавците е дел од посебната заштита која ја уживаат 
работниците поради бременост и родителство.  

За време на бременост и уште една година по породувањето, работничката не смее 
да врши работи, ако тие со зголемена опасност влијаат на нејзиното здравје или здравјето 
на детето. Овие работи, ги пропишува Министерот за труд и социјална политика, во 
согласност со Министерот за здравство. 

Така, предвид „Правилникот за минималните барања за безбедност и здравје при 
работа на бремени работнички, работнички кои неодамна се породиле или дојат“ бремени 
работнички не смеат да бидат изложени на штетни фактори/агенси, и тоа на: 
хипербарична атмосфера (комори под притисок и подводно нуркање), токсоплазма, 
рубеола вирус (освен доколку е докажано дека бремените работнички се заштитени на 
соодветен начин преку комплетна имунизација), олово и соединенија на олово, доколку 
тие можат да бидат апсорбирани во човечкиот организам и хемиски супстанци обележени 
со фразите на ризик R61 (заради тоа што можат да предизвикуваат оштетување на 
неродените деца) и R63 (постои можен ризик за оштетување на неродените деца).  

Бремените работнички, исто така не смеат да работат под услови на силен стрес и 
психички напор што може да биде штетно за плодот, тешка физичка работа и ракување со 
товар потежок од 5 кг. 
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Ако се откријат опасности од ризикот, врз основа на стручна процена на 
соодветниот лекар за здравствената состојба и во зависност од природата, интензитетот и 
времетраењето на ризикот, работодавачот треба да воведе мерки за подобрување на 
здравјето и безбедноста при работа на бремената работничка, работничка која неодамна 
родила или дои. Работодавачот исто така е во обврска да превземе мерки за отстранување 
или намалување на опасноста на ризикот од неповратни ефекти, предизвикување рак, 
наследни генетски оштетувања, предизвикување штети на нероденото дете и на исхраната 
на детето.  

Доколку се утврди постоење на ризици кој не можат да се елиминираат на друг 
начин, работодавачот е должен да изврши промена на условите за работа или работните 
часови, или да понуди соодветна алтернативна работа. Доколку и тоа не е можно потребно 
е бремената работничка да биде изземена од нормалниот тек на работа за времето кое е 
неопходно да се заштити нејзиното здравје и здравјето на нејзиното дете. При тоа 
работодавачот е должен на работничката да и обезбеди вршење на друга соодветна работа 
и плата, како да ја вршела својата работа. 

Од друга страна, ако при оценката на ризикот не е откриен ризик, тогаш 
работодавачот  е во обврска да настапи превентивно преку информирање на  сите 
вработени за потенцијалните ризици. Исто така, работодавачот треба да објасни што ќе се 
направи за да се осигури дека новите бремени работнички нема да бидат изложени на 
ризици кои можат да предизвикаат оштетување на нивното здравје и безбедност. 

Ако работодавачот не ги почитува горенаведените обврски за обезбедување на 
услови за безбедност на животот и здравјето на бремените работнички, работнички кои 
неодамна се породиле или дојат, и здравјето на плодот или доенчето, тој сторува 
прекршок за што се изрекува соодветна прекршочна санкција.  
 
Забрана на вршење работа подолго од полното работно време  

 
Согласно важечките норми полно работно време изнесува 40 часа неделно и, по 

правило, работната недела трае 5 работни дена. Сепак, со закон, односно со колективен 
договор може да се одреди дека полно работно време трае помалку од 40 часа, при што 
работникот треба да работи најмалку 36 часа неделно. Законодавецот посебно ги заштитил 
работниците за чии работни места постојат поголеми опасности од повреди или 
здраствени оштетување, и предвидел дека за нив полно работно време може да трае 
помалку од 36 часа.5 

Во овие временски параметри за полно работно време, забрането е работодавачот 
да наложи работа подолго од полното работно време на работникот жена, поради заштита 
на бременоста, раѓање и родителството. Оваа забрана се однесува и на мајка со дете до три 
години старост и самохран родител со дете до шест години старост. Но, во овие последни 
два случаи ако работникот даде писмена изјава дека доброволно се согласува со 
прекувремена работа, тогаш работодавачот може да наложи работникот да работи подолго 
од полно работно време. 

                                                           
5
 Член 116 и член 120 од Законот за работни односи, пречистен текст 2013 година; 

http://www.avrm.gov.mk/content/pdf/ZakonzarabotniodnosiPrecistenTeks.pdf 

http://www.avrm.gov.mk/content/pdf/ZakonzarabotniodnosiPrecistenTeks.pdf
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Скратено работно време 
 

Еден од родителите на дете со развојни проблеми и посебни образовни потреби 
има право да работи со половина од полното работно време ако двајцата родители се во 
работен однос или ако родителот е самохран, врз основа на наод од надлежна лекарска 
комисија, ако детето не е сместено во установа за социјално-здравствено згрижување. 

Скратеното работно време во овој случај се смета како полно работно време, а 
правото на надомест на плата се исплатува според прописите за социјална заштита. 
 
Годишен и платен одмор 

 
Согласно Законот за работните односи, работникот има право на платен годишен 

одмор од најмалку 20 работни дена, а со колективен договор или договор за вработување 
годишниот одмор може да се продолжи до 26 работни дена. Работник кој негува и чува 
дете со телесен или душевен недостаток има право на уште три работни дена годишен 
одмор. Ако годишниот одмор не се искористи во тековната календарска година заради 
породилен одмор или одмор за нега и чување на дете, тогаш работникот има право да го 
искористи неискористениот годишен одмор до 30 јуни идната календарска година.  

Покрај годишен одмор, работникот има право на платен одмор во времетраење од 
најмногу седум дена заради склучување на брак, а ваков одмор може да користи и 
таткото при раѓање на дете. 
 
Работа во странство на бремена жена, мајка и родител 

 
Во зависност од видот на работата, договорот за вработување може да предвиди 

можност работодавачот да го испрати работникот на работа во странство. Времетраењето 
на работата во странство ќе се пресметува врз основа на референтен период од една 
година од денот на испраќањето. Но бремена жена, родител кој се грижи за дете кое не 
наполнило седум години или родител кој се грижи за дете кое не наполнило петнаесет 
години, ако живее сам со детето и се грижи за неговото воспитување и заштита, може 
да го одбие испраќањето на работа во странство.  

 
ОТСУСТВО ОД РАБОТА ПОРАДИ БРЕМЕНОСТ, РАЃАЊЕ И РОДИТЕЛСТВО 

 
Законодавно-правната рамка која ги регулира правата на работникот за време на 

отсуство од работа поради бременост, раѓање и родителство опфаќа повеќе закони како 
што се Законот за работните односи, како lex generalis, потоа Законот за здраственото 
осигурување, Законот за семејство и др. 
Почеток и траење на отсуство од работа 

 
Работничка за време на бременост, раѓање и родителство или пак работничка која 

посвојува дете има право на платено отсуство од работа во траење од девет месеца 
непрекинато, а доколку роди, односно посвоила, повеќе деца одеднаш (близнаци и повеќе) 
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во траење од една година.  Работничка која посвојува дете има право на платено отсуство 
за времетраењето на периодот на адаптацијата на детето, согласно прописите за 
семејството.6 

Работничката е должна да го започне отсуството од работа поради бременост, 
раѓање и родителство 28 дена пред раѓањето. Ова отсуство може да се започне и порано, и 
тоа најмногу 45 дена пред раѓањето, ако работничката таа потреба ја поткрепи со наод од 
надлежен здраствен орган. При тоа, доколку работничката се породи пред утврдениот рок, 
во тој случај отсуството за бременост и раѓање започнува да го користи од денот на 
раѓање на детето/децата и тоа девет, односно дванаесет месеци непрекинато.  

Работничката родилка или посвоител не е во обврска да го искористи отсуството од 
работа во целост, односно ако сака таа може да се врати на работа и пред истекот на 
отсуството. Но, ова може да го направи само откако ќе поминат 45 дена од денот на 
раѓањето на детето. Значи од 46тиот ден сметано од денот на раѓањето на детето, 
работничката може да го прекине родителското отсуство и да се врати на работа. Со цел 
да се даде можност ова право на родителско отсуство да се искористи во целост, а при тоа 
да се испочитува волјата на мајката која сака да се врати на работа и пред истекот на 
отсуството, законодавецот дал можност ова право на отсуство за родителство да го 
користи таткото или посвоителот на детето.  

За да може работникот кој што користи отсуство од работа поради бременост, 
раѓање и родителство да го остварува и правото на надоместок на плата, треба да бидат 
исполнети два услови: работникот да бил здраствено осигуран најмалку шест месеци 
непрекинато пред настапување на случајот, и придонесот за здраствено осигурување 
редовно да бил уплатуван или со задоцнување од најмногу 60 дена. Тоа значи дека ако 
работникот кој што користи отсуство од работа поради бременост, раѓање и родителство 
не ги исполнува горенаведените услови, тој нема право на надоместок на плата од 
средства на Буџетот на Република Македонија. Но, работникот може да го ужива 
правото на надоместок на плата ако неговиот работодавач доброволно се согласи да 
го исплаќа на работникот овој надоместок од средствата на работодавачот. 
 
Враќање на работа по завршување на родителското отсуство 

 
Со цел работодавачот навремено да биде известен за времето на започнување и 

завршување на родителското отсуство, работникот е должен ова да му го најави на 
работодавачот 30 дена однапред. На крајот на родителското отсуство работникот има 
право да се врати на истото работно место или, доколку тоа не е возможно, на соодветно 
работно место според условите од договорот за вработување. Работничката која го дои 
детето и по изминувањето на отсуството поради бременост, раѓање и родителство, а 
започнува да работи со полно работно време, има право на платена пауза во текот на 
работното време, во траење од еден и пол час дневно. Во ова време се засметува и 

                                                           
6
 Член 165 од Законот за работни односи, пречистен текст 2013 година; 

http://www.avrm.gov.mk/content/pdf/ZakonzarabotniodnosiPrecistenTeks.pdf 

http://www.avrm.gov.mk/content/pdf/ZakonzarabotniodnosiPrecistenTeks.pdf
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дневната пауза. Правото на платена пауза во времетрање од еден и пол час го има 
работничката до наполнета една година возраст на детето.7 

 
 

ОТКАЗ ОД РАБОТА НА БРЕМЕНИ ЖЕНИ, МАЈКИ И РОДИТЕЛИ  
 
Од оваа година со Законот за работните односи се зголемува заштитата и 

сигурноста на бремените жени, доилки, мајки, татковци и посвоители во однос на 
можноста и постапката за откажување на договорот на вработување од страна на 
работодавачот. Така, согласно член 101 од истиот закон работодавачот не смее да го 
откаже договорот за вработување на работникот во следниве ситуации односно при 
следниве пет состојби: 

1. за време на бременост, раѓање и родителство; 
2. за време на сместување на дете кај посвоител; 
3. отсуство од работа поради родителство од страна на татко или посвоител на 

дете 
4. за работа со скратено работно време поради грижа за дете со развојни 

проблеми и посебни образовни потреби 
5. отсуство од работа поради нега на дете до тригодишна возраст 

Ако и покрај оваа изречита забрана, работдавачот врачи отказ на договорот за 
вработување на работникот тогаш таквиот  отказот е ништовен, односно не произведува 
правно дејствие од денот на неговото издавање. За да овој отказ е ништовен, треба 
работодавачот да бил запознаен со горенаведените околности на работникот на денот на 
врачувањето на отказот или пак самиот работник, во рок од 15 дена од врачување на 
отказот, да го извести работодавачот за постоење на горенаведените околности со 
доставување на соодветна потврда од овластен лекар или надлежен орган. 

Ако станува збор за договор за вработување склучен на определено време  и при 
истек за времето за кои тој е склучен, работодавечот не е спречен да донесе одлука за 
отказ на работник иако постојат горенаведените околности. 

Различни се правата и обврските за работникот и работодавачот во случај кога 
работникот кој се наоѓа во една од петте горенаведени состојби потешко ги прекрши 
договорните обврски, односно го крши работниот ред и дисциплина или работните 
обврски за кои се дава отказ без отказен рок согласно со закон и колективен договор. 
Примери за овие ситуации би биле кога работничкот го злоупотреби боледувањето, 
внесува, уптребува или е под дејство на алкохол и наркотични средства, оддаде деловна, 
службена или државна тајна и др. 

Во овие случаи работодавачот може да го откаже договорот за вработување, но 
само по претходна согласност на синдикатот чиј член е работникот што се штити од отказ. 
Во случај да работникот не е член на синдикат или кога кај работодавачот не е формиран 
синдикат тогаш оваа претходна согласност за отказ ја дава надлежниот инспектор на 
трудот. 

                                                           
7
 Член 171 од Законот за работни односи, пречистен текст 2013 година; 

http://www.avrm.gov.mk/content/pdf/ZakonzarabotniodnosiPrecistenTeks.pdf 

http://www.avrm.gov.mk/content/pdf/ZakonzarabotniodnosiPrecistenTeks.pdf
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Синдикатот односно надлежниот инспектор за трудот може да постапи на два 
начина: во одреден рок воопшто да не се произнасе за одлуката на работодавачот за отказ 
или да се произнесе. Поради тоа можни се две ситуации. 

Првата ситуација би настанала кога синдикатот или надлежниот инспектор на 
трудот, во рок од осум дена од дознавањето на намерата на работодавачот да донесе отказ, 
не се изјасни дали дава или не согласност за откажување на договорот. Во тој случај ќе се 
смета дека синдикатот или надлежниот инспекторат за трудот се согласил со одлуката на 
работодавачот. Тоа не значи дека работникот останува без заштита. Напротив, работникот 
има право да поднесе приговор против одлуката за отказ до органот на управување или 
работодавачот во рок од 8 дена од денот на добивањето на таа одлука, кој што пак од своја 
страна треба да донесе одлука по приговорот на работникот во рок од 8 дена од денот на 
поднесувањето на приговорот. Ако не е донесена одлука по приговорот, или кога 
работникот не е задоволен од оваа одлука, тој има право да  поведе постапка пред 
надлежниот суд во рок од 15 дена.   

Втората ситуација би настанала кога синдикатот или надлежниот инспектор за 
трудот изјави дека не дава согласност за откажување на договорот за вработување на 
работникот. Во тој случај, работодавачот може во рок од 15 дена од денот на 
доставувањето на изјавата за недавање на согласност да поведе постапка за нејзино 
преиспитување со судска или арбитражна одлука. Оваа постапката за преиспитување на 
согласноста ја спроведува надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на поднесувањето 
на тужба од работодавачот. 

 
 

ЗАГАРАНТИРАНИ ПРАВА НА ЖЕНАТА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Право на надоместок на плата за време на отсуство од работа поради бременост, 
раѓање и мајчинство 

 
Право на надоместок на плата за време на отсуство од работа поради бременост, 

раѓање и мајчинство го остваруваат сите осигурени лица доколку ги исполнуваат следниве 
услови:8 

1. ако здравственото осигурување траело најмалку шест месеци  
непрекинато пред настапување на случајот, освен во случаите на повреда 
на работа и професионално заболување; 

2. придонесот за задолжителното здравствено осигурување редовно да се 
уплатува или со задоцнување од најмногу 60 дена и 

3. оцената  за  привремена  спреченост  за  работа  ја  дал  избраниот  лекар,  
односно лекарската комисија. 

                                                           
8
 Член 15 од Законот за здравствено осигурување, интегрален текст 2013 година 
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Основица за утврдување на надоместокот на плата 

Основица  за  пресметување  на  надоместокот  на  плата  претставува  просечниот  
месечен износ  на  исплатената   плата  на  која  е  платен  придонесот  за  задолжителното 
здравствено  осигурување  во  последните  дванаесет месеци  пред  настанувањето  на  
случајот поради кој се стекнува правото на надоместокот. 

Ако  за  осигуреникот  не  може  да  се  утврди  основица  за  надоместокот  според  
погоренаведеното,  основицата  за  надоместокот  ќе  се  утврди  од  платата  што  ја  
остварил  за деновите поминати на работа во периодот пред настанување на случајот. 

Висина на надоместокот на плата 

Висината  на  надоместокот  на  плата  за  време  на  привремена  спреченост  за  
работа  ја определува работодавецот, односно Фондот со општ акт, но најмалку во висина 
од 70% од основицата за надоместокот на плата. 

Во одредени случаеви, висината  на  надоместокот  на  плата  за  време  на 
привремената  спреченост  за  работа  предизвикана  со  повреда  на  работа,  
професионална болест,  за  време  на  давање  крв,  ткиво  или  орган,  како  и  за  време  
на  отсуство  поради бременост,  раѓање  и  мајчинство  изнесува 100%  од  основицата  
на  надоместокот  на  плата. 

Висината на надоместокот на плата не  може  да  биде  повисока  од  износот  на  
две  просечни  месечни  плати, три просечни месечни плати во 2012 година и четири 
просечни месечни плати по 2012 година  исплатени  во Републиката во претходната 
година. 

Исплата на надоместокот на плата 

Надоместокот на плата за првите 30 ден спреченост за работа го утврдува и 
исплатува работодавецот од своите средства, а над 30 ден Фондот. Надоместокот за плата 
за отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство се исплаќа од средствата на 
Буџетот на Република Македонија. 

 
ЕВРОПСКИ ИСКУСТВА – УСПЕШНИ ПРИМЕРИ  

 
 Денеска трендот на намалување на наталитетот може да се сретне во сите развиени 
земји во светот, тој преставува еден вид на глобален проблем. Експертите посочуваат на 
низа фактори поради кои денес се раѓаат помалку деца отколку во минатото – 
oбразование, економски развој, урбанизација, контрацепција, улогата на жената во 
општеството… 

Следствено на овој тренд државите си имаат развиено сопствена стратегиија за 
потикнување на наталитетот на своето тло- некои успешно, некои неуспешно. За позитвни 
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ефекти треба да ја проучиме Скандинавија, примерите на Данска и Шведска, а тука е се 
разбира и Франција, каде фертилитетот е во пораст последните десет години. 

Клучната разлика меѓу нивните и нашите мерки е социјалниот пристап и 
политиките за вработувањето на мајката (имено една студија во Данска покажала колку се 
зголемува приходот кај мајката, толку се зголемува и бројот на децата). 

Тоа е веројатно клучната промена што треба и ние да ја направиме – да го смениме 
социјалниот пристап и политиките за вработувањето на мајката и да ја подобриме 
социјалната состојба на семејството. 

 
Шведска – татковците на породилно, мајките на работа 
 

Учеството на шведските татковци во секојдневниот живот на семејството и 
домаќинството е одговорно за највисокиот процент на работно активни жени во 
Европската унија, но исто така и за високиот наталитет во Шведска, покажуваат 
истражувањата. Шведска породилно/родителско отсуство има воведено за двата родители 
уште во 1974 година, а отсуството трае 16 месеци. Значи таткото е должен барем 2 месеци 
од ова зедничко породилно отстуство да ги посвети на своето новородено дете. 

Во Шведска децата со наполнета една година можат да одат во градинка за скромна 
сума, бидејќи државата оценила дека за неа е премногу скапо да задржи половина од 
населението надвор од процесот на трудот. Не станува збор за тоа дека мажите треба да 
седат дома, туку дека жените треба да се вклучени во светот на работата. 

Затоа, Шведска се обидува да ги олесни сите процеси за да децата бидат добро 
згрижени, додека нивните родители работат. 

Шведска со употребата на отсуството за двата родители ги стимулира економските 
мерки, па родителите кои решаваат подеднакво да го поделат остуството, примаат секој по 
120 евра месечно повеќе од другите. Значи во Шведска акценот е ставен на вработувањето 
на мајката и на што побрзото нејзино враќање во трудовиот процес. 
 
Данска – помош за студентите родители 
 

Системот за социјалната грижа и безбедност во Данска, како и во другите земји од 
Европската унија, вклучува бесплатна медицинска помош, поддршка за долгорочна 
невработеност, грижа за бремените жени и придобивки за грижата на децата. 

Во Данска, студентите кои студираат редовно можат да живеат во и надвор од брак 
и да имаат деца. Што е сосема различно од традиционалните семејни вредности кои се 
присутни на нашите простори.  

Владата на Данска ги потикнува младите да почнат да го планираат своето 
смејство, без разлика дали тие ќе се одлучат да стапат во брак или не, па на редовните 
студентите им дава редовна петгодишна поддршка, а студентите-родители можат да 
добијат дополнителна поддршка од Владата во време од 12 месеци – по 6 месеци за 
мајката и 6 месеци за таткото. Овој систем го поттикнува не само образованието, туку и 
наталитетот. 
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Франција – евтини градинки 

 
Властите во Париз ги фаворизираат семејствата. Кога жената заминува на 

породилно отсуство, добива месечен надоместок од државата и гаранции од 
работодавачот дека нејзиното место ќе ја чека кога ќе се врати на работа. Според 
француските закони, мајката може воопшто да не работи сé додека нејзиното дете не 
наполни три години, а долг период тие работат само половина работно време. 

Покрај тоа месечните трошоци за детската градинка целосно можат да се покријат 
со надоместокот што се добива од државата. Покрај тоа, мајките секоја година добиваат 
по 36 слободни денови кои што им ги плаќа државата. 

Исто така, државата им дава големи даночни олеснувања на семејствата со повеќе 
деца. Тие добиваат попусти за јавниот транспорт и државата ги плаќа сите трошоци за 
нега на децата до тригодишна возраст. 

 

СУБЈЕКТИ ОДГОВОРНИ ЗА УСВОЈУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ 

И НИВНИ ОБВРСКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

До 2007-ма година, со прашањето на родовата рамноправност се занимаваше 
Министерството за труд и социјална политика, поточно Одделението за унапредување на 
рамноправноста меѓу половите во Секторот за труд. По донесувањето на Законот за 
еднакви можности на жените и мажите во 2006-та година, во ова министерство се 
формираше посебен Сектор за еднакви можности. Во поглавјето 4 од Законот за еднакви 
можности, дефинирани се обврските на сите институции одговорни за усвојување и 
извршување на мерки за имплементација на еднакви можности. Во моментов, 
институционалниот механизам/родовата машинерија што се грижи за спроведување на 
политиките ја сочинуваат: 
 
Сектор за еднакви можности во рамките на Министерството за труд и социјална 
политика (МТСП) 
 

Секторот за еднакви можности е формиран во март 2007-ма година, со Актот за 
систематизација и организација на Министерството за труд и социјална политика. 
Делокругот на работа на Министерството за труд и социјална политика во однос на 
еднаквите можности на жените и мажите е дефиниран во член 14 од Законот за еднакви 
можности на жените и мажите. 

Согласно Член 16 од Правилникот за внатрешна организација на Министерство за 
труд и социјална политика број 04-1644/1, 30.07.2010 година, Секторот се состои од две 
одделенија – Одделение за родова рамноправност и Одделение за превенција и 
заштита од секаков вид на дискриминација 

 
Во рамките на Секторот назначен е Правен застапник за водење постапка за 

утврдување на нееднаков третман на жените и мажите. Тој е одговорен за пружање на 
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бесплатна правна помош и надлежен за водење на постапка за утврдување на нееднаков 
третман на жените и мажите. Застапникот за еднакви можности на жените и мажите во 
делокругот на своите надлежности, самостојно извршува работи и задачи што се 
однесуваат на правна заштита на дискриминирани лица врз основа на пол и поведување 
постапка за утврдување на нееднаков третман на жените и мажите согласно одредбите од 
Законот за еднакви можности на жените и мажите, соработува со надлежните субјекти 
(надлежен инспекциски орган, народниот правобранител или друг надлежен орган), 
подготвува годишни извештаи и анализи и врши други работи. 

Надлежности на Секторот за еднакви можности: 
- следење и координирање на процесот на имплементација на Законот за 

еднакви можности (ЗЕМ) и Националниот план за акција за родова 
рамноправност (НПАРР) и изготвување на годишни извештаи; 

- поддршка на ресорните министерства и другите владини тела на национално 
и локално ниво во имплементацијата на НПАРР и ЗЕМ; 

- изготвување на годишни планови за реализација на целите зацртани во 
НПАРР со запазување на начелото на транспарентност и партиципативност; 

- иницирање и формирање на меѓуминистерски и меѓусекторски групи за 
следење на имплементацијата на НПАРР; 

- известување до Парламентот за остварените цели, потешкотиите и 
научените лекции во имплементацијата на ЗЕМ и НПАРР; 

- редовно известување на комитетите за елиминација на сите видови на 
дискриминација на жената при ОН. 
 

Координатори за еднакви можности на жените и мажите во Министерствата 
 

Координаторите се назначуваат согласно со членот 14, ставови 3, 4 и 5 од Законот 
за еднакви можности на жените и мажите, кои пропишуваат дека министерствата се 
должни да определат службено лице – координатор, кој е одговорен за спроведување на 
должностите во надлежност на министерството за воспоставување на еднакви можности и 
е должен еднаш годишно да доставува извештај за работата до Министерството за труд и 
социјална политика. 

Надлежности: 
- координација на работите од надлежност на ресорното министерство, за 

воспоставување на еднакви можности; 
- прибирање на статистички податоци за состојбата со родовата 

рамноправност во министерствата и доставување на податоците до Секторот 
за еднакви можности при МТСП; 

- преземање на мерки и активности во насока на развивање на принципите за 
воспоставување на еднакви можности на жените и мажите и воспоставување 
на услови за балансирано учество на жените и мажите во сите сфери на 
општественото живеење и нивно поставување на сите должности, како и 
отстранување на пречките за развивање на овие принципи; 

- следење на ЕУ директивите од областа на еднаквите можности и давање на 
иницијативи за нивно имплементирање во домашното законодавство; 

- имплементација на НПАРР и ЗЕМ. 
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Комисија за еднакви можности на жените и мажите во единиците на локалната 
самоуправа 
 

Со започнувањето на процесот на децентрализација во Република Македонија, во 
единиците на локалната самоуправа беа формирани Комисии за еднакви можности на 
жените и мажите со цел да ја инкорпорираат родовата перспектива и еднаквите можности 
во локалната политика, да ја унапредат состојбата на жените на локално ниво и да ги 
реализираат стратешките цели на Националниот план за акција за родова рамноправност и 
на Законот за еднакви можности на жените и мажите. 

Главна задача на комисиите е да работат на унапредување на состојбата на жените 
и на обезбедување еднакви можности за мажите и жените на локално ниво преку процесот 
на изготвување и усвојување на политики, нивно спроведување, мониторинг и евалуација 
на постигнатите резултати. 

Истовремено, органите и телата на единиците на локалната самоуправа при 
донесувањето на развојни планови и други акти и одлуки, должни се да ги разгледуваат и 
да ги земат предвид предложените мерки и активности од страна на Комисијата за 
еднакви можности и координаторот за еднакви можности. Комисијата за еднакви 
можности е должна најмалку еднаш годишно за својата работа да достави извештај до 
Министерството за труд и социјална политика (член 17). Досега, вакви комисии се 
формирани во 80 од вкупно 84 општини во Република Македонија. 

 
Координатори за еднакви можности на жените и мажите во единиците на 
локалната самоуправа 
 

Координаторот за еднакви можности на жените и мажите е лице од општинската 
администрација со статус на државен службеник кој покрај другите обврски во неговиот 
делокруг на работа, се занимава и со унапредување на еднаквоста помеѓу мажите и жените 
и дава поддршка на Комисијата во реализацијата на нејзините надлежности и обврски. 
Градоначалникот на општината го назначува координаторот. 
Координатори за еднакви можности на жените и мажите се назначени во 80 од вкупно 84 
општини. 
 
Комисија за еднакви можности на жените и мажите во Собранието на Република 
Македонија 
 

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите беше формирана во 
Собранието на Република Македонија во 2006-та година, а нејзина главна задача е да го 
следи вклучувањето на аспектите од родовата еднаквост во законската регулатива. 
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите има претседател, десет члена и 
нивни заменици. 

Комисијата, меѓу другите надлежности ги разгледува предлозите на закони и 
другите прописи што ги донесува Собранието од областа на трудот и социјалната 
политика, образованието и здравството, семејството и грижата за децата, како и други 
предлози на закони и други прописи од аспект на вклученоста на родовиот концепт во 
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нив; го разгледува предлогот на Националниот план за акција за еднакви можности на 
жените и мажите и иницира донесување и изменување на закони и други прописи од 
областа на еднаквите можности на жените и мажите. 

 
Народен правобранител 
 

Народниот правобранител се грижи во рамки на својата законски утврдена 
надлежност за остварување на принципот на еднакви можности преку правната заштита 
на еднаквите можности на жените и мажите кога нечии права се одземени или ограничени 
од орган на државната управа или од организации со јавни овластувања. 

 
Други чинители одговорни за донесување и извршување на мерки за воспоставување 
на еднакви можности: 
 
- Собрание на Република Македонија 
- Владата на Република Македонија 
- Политичките партии 
- Средствата за јавно информирање 
- Невладините организации. 

 

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА  
 

Дали работодавачот смее да го ограничи моето право на планирање семејство? 
 

- Не. Со Законот за работните односи децидно се забранува работодавачот воопшто 
да се интересира за брачниот статус на работникот и неговото планирање за 
семејството, а особено се забранува работодавачот да побара било какви докази 
или исправи за семејната состојба, вклучително и тестови за бременост. Во секој 
случај, работодавачот во никој случај не смее да го условува склучувањето на 
Договорот за вработување со исполнување на извесни барања поврзани со 
брачниот или семејниот статус на работникот. 

 
 Дали работодавачот смее да побара од мене да биде редовно известуван за моето 
планирање на семејство? 
 

- Не.  Работодавачот нема никаква потреба да добива известување доколку вие 
планирате зголемување на семејството. Информациите кои се неопходни за 
работодавачот во оваа сфера се – кога е терминот за породување, односно кога ќе 
одите на породилно отсуство, и кога истото истекува. Исто така, откако ќе бидете 
сигурни за бременоста, пожелно е да го информирате, за да може да го приспособи 
вашето работно место и вашето работно време на вашата специфична состојба. 
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Дали постои законска одредба кога треба да го известам работодавачот за мојата 
 бременост? 
 

- Посебна законска одредба не постои, меѓутоа најдобро е да го известите веднаш по 
потврдувањето на бременоста, за работодавачот да може да ви обезбеди соодветни 
услови за работа со кои би се сочувала вашата безбедност и здравје. 

Дали работодавачот смее да ми го откаже договорот за вработување поради 
бременост? 
 

- Не. Вашата бременост не смее на никаков начин да влијае врз вашиот работен 
однос. Доколку работодавачот го раскине Вашиот договор поради бременост, тоа 
претставува дискриминација согласно Законот за работните односи, и имате право 
да поведете судска постапка заради надомест на штета. 

Дали работодавачот смее во Договорот за вработување да ми определи права помали 
од оние кои се определени со законот? 
 

- Не. Законот за работните односи е основниот закон со кој се уредуваат правата и 
обврските помеѓу работникот и работодавачот, и истиот предвидува дека со 
колективни договори и договор за вработување можат да се 
определат поголеми права за работниците. Меѓутоа, во никој случај овие акти не 
смеат да содржат одредби со кои работникот се откажува од определени права. 
Ваквите одредби, доколку постојат, се ништовни. 

 
Што доколку договорот за вработување ми истече за време на бременост, а што 
доколку истече за време на породилното отсуство? 
 

- Една основна разлика при вработувањето е – дали рабодотавачот ве пријавил на 
определено, или на неопределено време. Доколку вашиот работен однос е на 
определено работно време, истиот престанува со денот на истекот на времето за кој 
е склучен Договорот за вработување. Во овој случај, работодавачот има право да го 
одјави вашиот работен однос без оглед на тоа дали сте бремени, или ви отпочнало 
породилното отсуство. 

- Доколку Вашиот договор за вработување е на неопределено време, во тој 
случај работодавачот не смее да го откаже работниот однос, освен доколку 
станува збор за потешка повреда на работниот ред и дисциплина, со претходно 
добиена согласност од страна на синдикалната организација. 
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- Доколку сте вработени на определено работно време, меѓутоа работите кај истиот 

работодавач непрекинато 5 години, во тој случај вашиот работен 
однос автоматски се трансформира во работен однос на неопределено време, и ги 
имате истите права како и работниците вработени на неопределено време. 

 
Дали доколку сум се вработила два месеца пред породување ми следува надоместок за 
породилно боледување? 
 

- Не. Согласно Законот за Здравствено Осигурување, за да можете да го користите 
правото на надоместок на плата за време на отсуство заради бременост, раѓање и 
мајчинство, здравственото осигурување мора да траело најмалку 6 месеци 
непрекинато пред породилното отсуство, а придонесите за задолжително 
здравствено осигурување редовно да се уплатуваат, со задоцнување од најмногу 60 
дена. Доколку овие услови се исполнети, потребна е само уште оцена за 
привремена спреченос т за работа од вашиот гинеколог. 

 
 
 
Како ќе бидеме заштитени јас и бебето на работа  за време на бременоста  и 
родителството? 
 

- Законот за работните односи обезбедува посебна заштита во работниот однос за 
работниците поради бременост и родителство. 

- Работодавачот е тој кој мора да обезбеди услови за работа соодветни на вашата 
состојба. 

- Работодавачот има обврска да обезбеди безбедни работни услови, така што ќе 
воведе повеќекратно оценување на ризиците кои можат да влијаат на вас и на 
вашето бебе, а кои се однесуваат на условите за работа, опремата или машините на 
кои работите,  и сл. Потоа,  работодавачот со ваша претходна согласност ќе воведе 
мерки за подобрување на вашето здравје и безбедност, како и мерки за 
отстранување или намалување на опасноста од ризици од неповратни ефекти, 
предизвикување рак, наследни генетски оштетувања, предизвикување штети на 
нероденото дете, и предизвикување штети на исхраната на детето. Доколку не 
открие никаков ризик, работодавачот е должен да ги запознае сите работници за 
потенцијалните ризици, како и да даде објаснување на кој начин ќе ги заштити 
сегашните и идни бремени работнички од потенцијалните ризици. 

- Вие мора да бидете запознаени со дополнителните ризици кои би можеле да се 
јават доколку во текот на бременоста работите со опасни хемиски материи. 
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- Работодавачот не смее да ве распредели да работите подолго од определеното 
работно време. 

- За време на бременоста и уште една година по породувањето, вие не смеете да 
вршите работи кои со зголемена опасност влијаат на вашето здравје или здравјето 
на детето. Доколку вашата редовна работа е од ваков тип, тогаш вашиот 
работодавач е должен да ви обезбеди вршење на друга соодветна работ и плата 
како да ја вршела својата работа, доколку е тоа поповолно за вас. 

Што доколку моето работно место е поврзано со ноќна работа? 

 
- Законот забранува ноќна работа за бремени работнички и мајки на деца до една 

година возраст. Работодавачот може да ве распредели на ноќна работа по првата 
година на детето, но до негова три годишна возраст, вие мора да дадете писмена 
согласност да бидете распределени на вакво работно место. 

- Истото се однесува и доколку работодавачот сака да ве распредели да работите 
подолго од определеното работно време (прекувремена работа) 

Кога најдоцна можам да почнам да го користам породилното отсуство? 

 
- Согласно Законот за работните односи, ова отсуство може да започне најрано 45 

дена пред раѓање, а задолжително мора да започне 28 дена пред раѓање на 
детето. 

- Сепак, востановена пракса која ја дозволува Фондот за здравствено осигурување е 
работничката да почне да го користи породилното отсуство на денот на раѓањето 
на детето.  Со оглед да ова е само востановена пракса а не и законска одредба, со 
цел да се заштитите себе и вашиот работодавач, доколку одлучите да ја користите 
оваа варијанта, најдобро би било, со наодот од вашиот матичен лекар да поднесете 
молба до работодавачот со кој ќе замолите да ви овозможи да продолжите да одите 
на работа до неколку дена пред крајниот рок. 

- Во секој случај, останува ваша должност да го најавите времето на започнување на 
користење и времето на завршување на отсуството 30 дена пред започнувањето, 
односно пред завршувањето на користењето на правото на родителско отсуство. 

Колку изнесува породилното отсуство, и како се пресметува овој временски период? 
 

- Породилното отсуство трае непрекинато девет месеци. Доколку се родат повеќе 
деца одеднаш, отсуството ќе трае една година. 

- Времето на породилното отсуство се пресметува од денот на отварањето на 
породилното отсуство. Така, доколку го отворите породилното 45 дена пред 
крајниот рок, истото ќе истече отприлика на седум ипол месечна возраст на детето, 
или на десет ипол месечна возраст доколку се повеќе деца. 

Кога најрано можам да го прекинам породилното отсуство? 
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- Породилното отсуство може да го прекинете предвремено исклучиво на барање 
на вработеното лице, најмалку 45 дена пред истекот на определениот временски 
период. 

 
Што откако ќе ми заврши породилното отсуство? 
 

- По завршувањето на породилното отсуство, вработеното лице има право да се 
врати на истото работно место, или доколку тоа не е возможно, на соодветно 
работно место, согласно условите од склучениот Договор за вработување. 

- Доколку по завршувањето на отсуството се`уште го дои детето, и се врати на 
работа со полно работно време, вработената има право на платена пауза во текот на 
работното време во траење од еден и пол час дневно, до наполнета една година 
возраст на детето. Во овие еден и пол час се засметува и дневната пауза, значи, 
вкупната пауза во овој временски период ќе изнесува 1 и пол час. 

Дали работодавачот има право без моја согласност да ме распореди на друго работно 
место или во друга работна единица? 
 

- Не. Законот за работни односи е дециден во тоа дека работодавачот во никој случај 
не смее самостојно да одлучува за прераспределување на работни места, и дека 
ваквото прераспределување мора да биде во согласност со работникот, и склучено 
во писмена форма (анекс или нов договор). 

- Доколку за време на отсуството се случиле промени кај работодавачот што 
резултирало со престанувањето на потребата за постоење на конкретното работно 
место (пр. Работното место е укинато), работодавачот е должен да 
обезбеди работно место според образованието и струката на 
вработениот, истовремено имајќи ги предвид и специфичните права и потреба од 
заштита која произлегува од мајчинството. 

- Меѓутоа работодавачот не смее да го распредели вработеното лице на било кое 
работно место без претходна согласност, односно, без да се потпише Анекс кон 
договорот за вработување, или нов Договор за вработување. 

- Доколку не постои согласност на ваквите услови, односно вработената одлучи да 
не го потпише анексот или новиот договор за вработување, во тој случај, работниот 
однос ќе престане. 

Што доколку работодавачот не ги почитува моите права? 
 

- Доколку сметате дека на било кој начин, вашиот работодавач не ги обезбедува, или 
ги крши вашите права од работен однос, вие имате право да поднесете писмено 
барање до вашиот работодавач да го отстрани кршењето на правата, односно да ја 
исполни својата обврска. 

- Доколку работодавачот не постапи по вашето писмено барање во рок од осум дена 
од приемот на истото, вие имате право да поднесете тужба пред надлежен суд во 
дополнителен рок од 15 дена (или: Вие сте го предале Барањето во архива на 
01.03. Работодавачот имал обврска да одговори до 09.03. Доколку, заклучно со ден 
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09.03. работодавачот не започне да постапува по Вашето барање, имате рок за 
поднесување на тужба до 24.03 ) 

 

Посебни рокови: 
Доколку сметате дека работодавачот донел Одлука со која крши некое ваше право, 

барањето за заштита на правото до работодавачот морате да го поднесете во рок од осум 
дена од приемот/објавувањето на одлуката на огласна табла. 

Доколку повредата на вашите права е од финансиски карактер, правото за судски 
да побарате наплата застарува за три години од денот кога настанала обврската за 
работодавачот. 

Доколку сметате дека сте биле дискриминирани при вработување заради бременост 
или мајчинство, имате право да барате надомест на штета пред надлежен суд во рок од 15 
дена од приемот на известувањето од работодавачот за вашата неуспешна апликација. Во 
овој случај се оди директно на суд, не се поднесува барање до работодавачот. 

 

Дали имам право на паричен надомест за породилно боледување? 
 

- Согласно ЗРО, работникот кој користи отсуство поради бременост, раѓање и 
родителство, отсуство за нега и заштита на дете, има право на надоместок на плата. 

- Меѓутоа, за да го остварите ова право, мора да исполните и неколку услови кои 
произлегуваат од Законот за здравствено осигурување: 

 1. Да бидете вработени: 
  - во приватна фирма, самовработени, вработени во правно лице кое врши 
дејност на јавна служба, државен орган или единици на локална самоуправа и град 
Скопје; или 
  - да бидете државјанин на РМ кој на територијата на РМ е вработен кај 
странски и меѓународни органи, организации или претставништва 
 2. Да имате непрекинато здравствено осигурување најмалку 6 месеци пред 
настапување на основот за отсуство од работа 
 3. Придонесот за задолжителното здравствено осигурување редовно да се уплатува 
или со задоцнување од најмногу 60 дена и 
 4. оцената  за  привремена  спреченост  за  работа  ја  дал  избраниот  лекар,  
односно лекарската комисија. 
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ЗАКЛУЧОК 

Преку еманципација на жената и нејзина реинтеграција на пазарот на труд ќе се 
подобри фертилитетот во земјава и ќе се поттикне зголемувањето на демографијата, а 
унапредувањето на еднаквоста на жените и мажите ќе го постигне посакуваното 
зголемување на наталитетот- тоа го докажуваат и примерите од земјите на Европската 
Унија каде жените се подеднакво присутни на пазарот на трудот и каде се забележани 
највисоки стапки на фертилитет. 

 
Токму кон овој аспект треба да бидеме насочени сите ние како граѓани на оваа 

држава, а се со цел на истата да и помогнеме да ја зачува и унапреди не само 
демографската состојба во државата, туку во исто време преку популационите политики 
за семејството да им овозможи на жените прашањето на кариера или семејство да не биде 
нивен избор туку право на остварување и на едното и на другото истовремено.  
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