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Анализа на степенот на имплементација на Законот за еднакви можности на жените и мажите

1.Вовед

Анализата за степенот на имплементација на Законот за еднакви можности на
жените и мажите е дел од проектот “Измени и дополнувања на Законот за еднакви
можности на жените и мажите“ кој го спроведува Министерството за труд и
социјална политика со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Проектните цели
се насочени кон поддршка на процесот на развивање и унапредување на законската
правна рамка на полето на недискриминацијата и еднаквите можности на жените и
мажите и нивно усогласување со меѓународните стандарди.
Рамноправностa меѓу половите е една од темелните вредности на Уставниот
поредок на Република Македонија кој се заснова на целосно признавање и
промовирање на еднаквите можности на жените и мажите, како неизоставен
предуслов за одржлив развој, уживање на човековите права и практикување на
демократските вредности.
Еднаквите можности на жените и мажите во Република Македонија се регулирани
со Уставот како највисок правен акт, но и во голем број на закони се внесени
одредби со кои се забранува дискриминацијата врз основа на пол и одредби со кои
се инкорпорира родовиот концепт во домашната законска регулатива. Иако во голем
број закони е инкорпориран родовиот концепт,

се до 2006 година во Република

Македонија не беше донесен посебен закон со кој ќе се промовират и унапредуваат
еднаквите можности на жените и мажите.
Следејки ги добрите примери од европските земји и земјите во регионот во делот на
родовата рамноправност, Собранието на Република Македонија во мај 2006 година
го донесе Законот за еднакви можности на жените и мажите.
Законот во септември 2008 година беше изменет. Усогласувањето на македонското
законодавство со легислативата на Европската Унија бараше и усогласување на
постоечките дефиниции за дискриминација и видовите на дискриминација во
Законот со Директивите на Европската Унија кои го регулираат нееднаквиот третман
на жените и мажите. Исто така усогласувањето на казнените одредби со измените
на Законот за прекршоци доведе до измени на казнените одредби од Законот.
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2. Образложение на Законот за еднакви можности на жените и мажите

Законот за еднакви можности на мажите и жените има за цел промовирање на
концептот на

еднакви можности за жените и мажите во сите сфери на

општествениот живот како процес на отстранување на пречките за воспоставување
и остварување рамноправност меѓу жените и мажите.
Законот го третира аспектот на превенција од нееднаков третман меѓу жените и
мажите и создавањето услови за воведување еднакво учество на жените и мажите
во сите сфери на општествениот живот, пред се, во областа на политиката,
економската, образовната, социјалната област и друго, а исто така го третира и
аспектот

на отстранување на

евентуално веќе стореното дискриминаторно

однесување.
Законот изрично ја забранува „дискриминацијата„ како „секое разликување,
искористување или ограничување врз основа на пол што го загрозува или
оневозможува остварувањето или заштитата на човековите права и слободи„ како
во јавниот така и во приватниот сектор, и тоа во областите на вработувањето и
трудот, образованието, социјалната сигурност, културата и спортот.
Забраната на

дискриминацијата се однесува

поддеднакво на „директната

дискриминација„, како создавање нееднаков третман со прописи или дејствија на
одредени субјекти зависно од полот во исти или слични ситуации во остварувањето,
почитувањето и заштитата на човековите права и слободи, и на “индиректната
дискриминација”, како создавање нееднаков третман на лица од различен пол со
прописи, стандарди или однесувања кои формално предвидуваат еднакви можности
или се навидум неутрални, но различно се применуваат во зависност од полот.
Последново е дозволено со законот, но само по исклучок, и тоа во два случаја: прво,
кога тоа е во интерес и е неопходно за обезбедување посебна заштита и, второ, кога
е предизвикано од објективни услови и околности што не се поврзани со полот.
Третирајќи ги како посебни форми на дискриминација, Законот подеднакво го
забранува и “вознемирувањето” како несоодветно, неморално или непристојно
однесување, што претставува повреда на личното достоинство и предизвикува
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заплашување, одбивност, деградирање, понижување или навредливо однесување и
“сексуалното вознемирување” како секое вербално, невербално или физичко
однесување од полов карактер, што претставува повреда на личното достоинство,
особено кога предизвикува заплашување, одбивност, деградирање, понижување или
навредливо однесување.
Отсуството на дискриминација, како директна, така и индиректна, согласно законот
за еднакви можности на мажите и жените обезбедува „еднаков третман“ меѓу
половите. „Воведување еднакво учество на жените и мажите во сите области од
јавниот и приватниот сектор, еднаков статус и третман во остварувањето на сите
права и во развојот на нивните индивидуални потенцијали преку кои тие
придонесуваат во општествениот развој, како и еднакви придобивки од резултатите
произлезени од тој развој„ согласно Законот значи обезбедување „еднакви
можности за мажите и жените“.
Законот за еднакви можности на жените и мажите предвидува мерки во насока на
остварување на принципот

на еднакви можности за мажите и жените, кои се

групирани во две групи: основни и посебни мерки.
Основните мерки се однесуваат на две категории мерки.
Првите се нормативни мерки, при што законот создава обврска за усвојување
регулатива која изрично ќе ја забрани дискриминацијата по основ на пол во
различните области од општествениот живот и ќе предвиди санкции за оние кои
нема да го почитуваат вака воспоставениот принцип на недискриминација по основ
на пол, но ќе предвиди и обврска за надлежните субјекти за создавање услови за
еднаков треман на мажите и жените во реализацијата на нивните основни права и
слободи.
Законот го препознава значењето на органите на државната власт (судската,
извршната и законодавната), органите на централната и на локалната власт, на
правните лица кои вршат дејности од јавен интерес, установите од областа на
образованието, науката и културата, социјалната и здравствената заштита, но и
улогата и значењето на здруженијата на граѓани, политичките партии и средствата
за јавно информирање во воспоставувањето и реализацијата на принципот на
еднакви можности на мажите и жените. Оттука, втората категорија мерки кои ги
предвидува Законот во делот на основните мерки се однесува на креирањето
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политики, развојни стратегии и активности во рамките на остварувањето на
надлежностите и функциите на споменатите субјекти, кои се насочени кон
воспоставување еднакви можности меѓу половите во различните области на
општественото живеење.
За разлика од основните мерки кои повеќе се во сферата на нормирањето и
планирањето, посебните мерки повеќе се однесуваат на воспоставувањето, односно
заживувањето на принципот на „еднакви можности на мажите и жените„ преку
отстранување

на

објективните

пречки

за

неговата

реализација,

односно

елиминирање на условите кои генерираат дискриминација по основ на пол.
Согласно Законот ова треба да се реализира, пред сè, преку три вида мерки. Прво,
позитивните мерки или мерки на позитивна дискриминација првенствено се
однесуваат на воспоставување еднаква застапеност на мажите и жените во јавниот
и политичкиот живот на државата и во тој правец предвидуваат приоритет на
соодветниот пол сè до воспоставувањето еднакво учество на мажите и жените.
Притоа, Законот го утврдува минимум таргетот кој треба да се постигне, а кој
истовремено, иако

негативно, сепак

квантитативно

го определува, односно

дефинира еднаквото учество на жените и мажите во јавниот и политичкиот живот на
државата, предвидувајќи дека нееднакво учество постои кога застапеноста на било
кој од половите е на ниво помало од 40%. Во законскиот текст е предвидено дека
ваквата мерка се однесува на сите нивоа на власт, вклучувајќи ја судската,
законодавната и извршната, како и локалната власт, сите други јавни установи и
служби, политичките функции, комисии и одбори, што го подразбира и учеството во
телата што ја претставуваат државата на меѓународно ниво. Второ, охрабрувачките
мерки предвидуваат различни активности кои треба да ги поттикнат слободите и
напорите за елиминирање на нееднаквата застапеност, односно нееднаквиот
третман. Трето, насочени кон подигање на свеста со цел поттикнување за
воведување и унапредување на принципот на еднакви можности на мажите и
жените.
Покрај дефинирањето на мерките преку кои се очекува да се обезбеди принципот на
„еднакви можности за мажите и жените“, Законот предвидува и изрична обврска за
сите релевантни субјекти за усвојување мерки од редот на основните и позитивните
мерки.
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Посебни мерки се предвидуваат во областа на образованието. Ваквите мерки
особено се насочени кон обезбедување еднаков пристап до образованието, но и за
отстранување на стереотипите и предрасудите во интегралниот систем на
образованието.
Во насока на остварување на целите на Законот и за тоа на предвидените мерки за
воспоставување на еднаквите можности, Законот пооделно ги утврдува обврските на
сите релевантни субјекти.
Така, Законот предвидува дека Собранието на Република Македонија, покрај тоа
што треба при определувањето на составот на своите работни тела и делегации да
го почитува принципот на „еднакви можности за мажите и жените“, донесува и
Национален план за акција за еднакви можности на жените и мажите. Покрај ова,
Собранието е надлежно и за определување на составот и надлежностите

на

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, како ново тело кое за прв пат
се востановува со овој закон.
Согласно предвиденото во Законот, обврската за почитување на принципот на
„еднакви можности на жените и мажите“, како и обврската за еднакво учество на
жените и мажите подеднакво важи и при определување на составот на работните и
другите тела, делегациите и другите органи на Владата на Република Македонија,
при именувањето претставници во јавните претпријатија и установи, како и за
единиците на локалната самоуправа при остварувањето на надлежностите од
нивниот делокруг на работење.
Определувајќи го Министерството за труд и социјална политика како централно тело
меѓу органите на државната управа со надлежности во однос на воспоставувањето
на принципот на „еднакви можности на жените и мажите“, Законот предвидува
обврска за сите други министерства за задолжително доставување мислење до ова
министерство за сите материјали кои уредуваат или обработуваат прашања од
значење за остварувањето на принципот на „еднакви можности„ пред да ги достават
до Владата на разгледување, утврдување, односно донесување.
Кога станува збор за обврските на органите на државната управа, Законот исто така,
предвидува сите министерства да определат службено лице-координатор кое ќе ги
координира

работите

од

надлежност

на

соодветното

министерството

за

воспоставување еднакви можности за жените и мажите, ќе биде одговорно за
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спроведувањето на должностите во надлежност на министерството и задолжено за
соработка со Министерството за труд и социјална политика во областа која се
однесува на воспоставување на споменатиот принцип. Координаторите се обврзани
еднаш годишно да доставуваат извештај за работата до Министерството за труд и
социјална политика.
Слични обврски се предвидени и за единиците на локалната самоуправа. Имено,
единиците на локалната самоуправа се должни да формираат комисија за еднакви
можности како постојано тело. Комисијата се формира со одлука на советот, а
нејзиниот состав, надлежности и задачи се утврдуваат со статутот на единицата на
локалната самоуправа. Слично како координаторите на централно ниво, комисиите
на локално нив имаат

обврска за своето работење да доставуваат годишен

извештај до Министерството за труд и социјална политика. Единиците на локалната
самоуправа задолжени се

да определат лице кое ќе ја извршува улогата на

координатор за еднакви можности на жените и мажите.
Заради воведување и остварување на принципот на „еднакви можности за жените и
мажите„ се предвидува обврска на органите и на централната и на локалната власт
за активна соработка со здруженијата на работодавачите, синдикатот, релевантните
невладини организации и здруженија на граѓани.
Признавајќи ја како подеднакво важна улогата на политичките партии во однос на
воведувањето на принципот на „еднакви можности“ и еднаквата застапеност на
различните полови во јавниот и политичкиот живот на државата, Законот за еднакви
можности на жените и мажите ја предвидува обврската за усвојување план за
еднакви можности од страна на политичките партии, и тоа на секои две години, кој ќе
ги определи мерките и механизмите за унапредување на еднаквото учество на
жените

и

мажите

во

телата

на

партиите,

на

кандидатските

листи

за

парламентарните и локалните избори како и за изборите за претседател на
државата. Таквиот план треба да биде доставен на мислење до Министерството за
труд и социјална политика пред неговото усвојување, како и по неговото донесување
заради следење на неговата имплементација.
Во делот на обврските на средствата за јавно информирање, законодавецот
предвидел дека тие преку програмските содржини треба да придонесат во насока на
подигањето на свеста за еднаквите можности, но, исто така, и да го почитуваат
принципот на еднакво учество на жените и мажите во креирањето на програмските
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концепти и содржини. Законот истовремено сугерира дека јавното прикажување и
претставување на лице во средствата за јавно информирање треба да биде на
ненавредлив,

неомаловажувачки

или

непонижувачки

начин,

односно

недискриминаторен, меѓу другото и по основ на пол.
Законот ги дефинира и задачите на Министерство за труд и социјална политика, како
владин механизам надлежен во областа на воспоставувањето на принципот на
„еднакви можности“, при што предвидува дека тоа во рамките на грижата за
унапредување на статусот на жените и мажите во сите области од општественото
живеење и воспоставувањето на принципот на „еднакви можности“ дава мислење за
примена на позитивните мерки, како и предлози за нормативни и други мерки; го
изработува предлогот на Националниот план за акција за еднакви можности на
жените и мажите (НПАЕМ) и го следи неговото спроведување; во соработка со
Министерството за надворешни работи го следи спроведувањето на меѓународните
договори кои се однесуваат на еднаквите можности и унапредување на статусот на
жените и подготвува национални извештаи за нивната имплементација врз основа
на извештаите доставени до Министерството од страна на координаторите за
еднакви можности во другите министерства, односно комисии во единиците на
локалната самоуправа со кои тесно соработува;

доставува годишен извештај за

активностите до Владата, а подготвува и други анализи во врска со еднаквите
можности; дава мислење по однос на плановите за спроведување на позитивни
мерки, како и мислење за спроведувањето на позитивните мерки во областите каде
што смета дека поради нееднаков тртеман, односно нееднакво учество постои
потреба од нив и врши контрола над нивното спроведување; соработува со
здруженијата на граѓани кои се активни на полето на еднаквите можности.
Согласно Законот, Националниот план за акција за еднакви можности на жените и
мажите (НПАЕМ) треба да претставува базичен документ кој ќе претставува
симбиоза на сите најразновидни планирани и координирани мерки и активности што
треба да бидат преземени и спроведени во разните области од општественото
живеење во насока на воспоставување на принципот на „еднакви можности“.
Изготвувањето на овој план на мерки и активности претставува должност на
Министерството за труд и социјална политика кое документот треба да го изработи
врз основа на широк инпут обезбеден од страна на органите на централната и на
локалната власт, невладиниот сектор и други организации и индивидуални експерти.
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На предлог на Владата планот го усвојува Собранието на Република Македонија. Во
делот во кој Законот ги третира прашањата кои се однесуваат на содржината,
односно суштината на НПАЕМ, покрај мерките кои треба да бидат преземени во
соодветните области од општественото живеење, а како што посочува, пред сè, во
областа на вработувањето, социјалната сигурност и здравствената заштита,
образованието, семејните односи и застапеноста на жените и мажите во јавниот
живот, се предвидува истовремено овој документ да ја лоцира и одговорноста за
спроведувањето на предвидените мерки и за постигнување на зацртаните цели,
содржината и одговорните органи, односно лица за изготвување и имлементација на
периодичните планови кои се во функција на спроведувањето на задачите од
Планот за акција во посебните области на општествениот живот, методите на
следење на имплементацијата НПАЕМ и начинот на известување за тоа, како и
анализа на потребните средства за имплементација на мерките од Планот за акција
и изворите за нивното обезбедување.
Во функција на планирањето на наредните активности и за следење на веќе
имплементираното, Министерството за труд и социјална политика е должно врз
основа на предлозите на надлежните органи на државната управа содржани во
извештаите за имплементација на НПАЕМ во периодот од последните две години,
да изготвува двегодишни периодични планови за спроведување на НПАЕМ кои ќе
бидат усвојувани од страна на Владата.
За обезбедување транспарентност на целокупниот процес, Законот ја предвидува
обврската Владата да изготвува извештај за спроведените мерки и активности од
Планот за акција еднаш годишно и тој да биде достапен за јавноста.
Законот предвидува и дополнителен механизам на правна заштита преку постапка
за утврдување на нееднаков третман на жените и мажите пред застапникот, односно
надлежен државен службеник во Министерството за труд и социјална политика.
Согласно предвидената процедура постапката за утврдување нееднаков третман се
поведува или по иницијатива доставена во писмена форма до застапникот, и тоа од
страна на поединци, здруженија на граѓани, синдикати и други правни лица или по
сопствено наоѓање, односно сопствена иницијатива на самиот застапник. Постапката
која е бесплатна може да биде покрената поради поединечен правен акт или
дејствие на субјект во јавниот и приватниот сектор со кое се постапува спротивно на
забраната на дискриминација, и тоа во најкраток можен рок, но најдоцна во рок од 1
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година од денот на сторување на повредата, освен во случаи кога застапникот,
според сопствена оценка смета за неопходно и целисходно да покрене постапка и по
истекот на предвидениот рок од 1 година. . Законот предвидува можност застапникот
да ја одбие иницијативата за покренување постапка во случаи кога е очигледно дека
не постои појава на нееднаков третман на жени и мажи, но за тоа е должен писмено
да го го извести поднесителот на иницијативата за причините за неповедување
постапка во рок од 30 дена од денот на приемот на иницијативата.
Во текот на постапката која првенствено се води согласно принципот на писменост,
Законот дозволува доколку тоа се оцени за потребно, инволвираните субјекти да
бидат поканети на разговор со застапникот, како и можност тој да се обрати со
барање за доставување објаснување и потребни документи и информации до
субјектот против кој е покрената постапката. Иако Законот предвидува обврска за
соработка со застапникот, односно за доставување на бараните информации од
негова страна, во услови кога субјектот не ќе го достави бараното објаснување во
предвидениот законски рок од 15 дена, застапникот своето мислење треба да го
даде врз основа на информациите што ги има на располагање.
Законски предвидениот рок за спроведување на постапката е 60 дена од
поднесувањето на писмената иницијатива, рок кој по исклучок поради сложеноста на
случајот може да биде продолжен за уште 30 дена.
Освен во случај постапката да биде запрена поради барање на подносителот на
иницијативата, поради отсуство на заинтересираност кај иницијаторот за нејзино
натамошно водење, или порадаи тоа што недостигаат информации односно докази
постапката не може да биде спроведена докрај, таа треба да заврши со давање
писмено мислење за тоа дали во конкретниот случај околностите укажуваат на
постоење

не/еднаков третман меѓу припадници од различен пол, евентуално

укажување за сторени неправилности и препораки за нивно отстранување, кое треба
да биде доставено до сите инволвирани субјекти. Ова, меѓутоа, не ја исклучува
можноста за барање за преземање соодветни мерки од страна на жртвата на
нееднаков третман и барање за известување во врска со преземените мерки.
За своето работење и преземените активности ткн. застапник е должен секоја
година, најдоцна до 31 март за претходната година, да подготви писмен извештај.
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Во случај кога субјектот против кој била поведена постапка за утврдување нееднаков
третман не ги отстрани утврдените неправилности во согласност со писменото
мислење на застапникот или доколку тој не биде известен од субјектот против кој
била поведена постапката за утврдување нееднаков третман во утврдениот рок за
преземените мерки, а случајот, според мислењето на застапникот, ги содржи сите
карактеристики на дискриминација, тој го доставува даденото писмено мислење до
надлежниот инспекциски орган, народниот правобранител или друг надлежен орган
кој врши надзор над примената на соодветните закони, подзаконски и други правни
акти.
Доколку утврди дека во случајот за кој застапникот дал писмено мислење не се
применувани релевантните законски одредби за еднакви можности, надлежниот
инспекциски орган треба да донесе решение со кое ќе нареди постапување по
препораките на застапникот во одреден рок кој самиот го определува, а кој не може
да биде подолг од 30 дена од денот на донесувањето на решението. Таквото
решение во рок од 15 дена од денот на неговото донесување треба да биде
доставено до субјектот против кој иницијално била покрената постапката, како и до
застапникот.
Со актот на донесување решение, постапката во целост го добива карактерот на
управна постапка, согласно со што, а во духот на начелото на двостепеност на
постапката, против решението на надлежниот инспекциски орган може да биде
поднесена жалба до надлежната комисија на Владата, и тоа во рок од осум дена од
приемот

на

решението.

Одлуката по жалбата,

која, инаку, не

го одлага

извршувањето на решението, треба да биде донесена во рок од 15 дена од денот на
добивањето на жалбата.
Доколку утврди дека со повреда на законски или други одредби со кои се уредуваат
еднаквите можности е сторен прекршок или кривично дело, надлежниот инспекциски
орган е должен без одлагање да поднесе барање за поведување прекршочна
постапка, односно пријава за кривично дело.
Независно од ова, доколку определено лице смета дека со непочитување на
забраната на дискриминација предвидена во Законот за еднакви можности на
жените и мажите, покрај дискриминација како таква, со поединечен акт или дејствие
му е повредено и определено право поради дискриминација по основ на пол, тоа
има право на соодветна заштита во рамки на управна и судска постапка, а во случај
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на констатирана повреда и право да бара надомест на штета согласно одредбите на
Законот за облигациони односи.
Во случај на изнесени наводи дека определено лице било жртва на дискриминација
по основ на пол, во целокупниот тек на постапата, од што единствен исклучок е
кривичната постапка, товарот на докажувањето е на субјектот кој се товари за
дискриминација.
Согласно одредбите од Законот, Министерството за труд и социјална политика е
одговорно министерство кое врши надзор и контрола над спроведувањето на
одредбите од Законот.
Законот содржи и прекршочни одредби во случај на неисполнување на обврските од
страна на субјектите задолжени за имплементација на Законот. Со глоба во износ од
3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе бидат казнети одговорните
лица во органите на законодавната, извршната

и

судската

власт,

јавните

установи, јавните претпријатија, политички партии и здруженијата на граѓани
кои пред почетокот на спроведувањето на позитивните мерки предвидени во овој
закон нема да ги достават

периодичните

планови

за

воспоставување

и

унапредување на еднакви можности до Министерството за труд и социјална
политика

на претходно мислење или не ги достават бараните документи и

информации до застапникот. Исто така, глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во
денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во
министерствата и во органите на единиците на локалната самоуправа кое нема
да

определи координатор за еднакви можности

согласно со обврските од овој

Закон.
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3. Степен на имплементација на Законот за еднакви можности на жените и
мажите

Законот за еднакви можности на жените и мажите на 29 мај 2006 година беше
објавен во Службен весник на РМ, а осум дена од објавувањето стапи во сила,
односно отпочна процесот на имплементација на одредбите од Законот.
Беа предвидени одредени рокови во преодните одредби, кои се неопходни за да се
воспостават услови, односно, сите субјекти задолжени за имплементација да ги
направат неопходните подготовки за успешна имплементација на Законот.
Поминаа пет години од донесувањето на Законот од страна на Собранието на РМ.
После петогодишната имплементација за прв пат се прави детална анализа на
имплементацијата на одредбите од Законот.
Невладината организација “Акција здруженска“ во 2008 година направи истражување
и изработи анализа,

меѓутоа, само на имплементацијата на одредбите кои се

однесуваат на обврските на единиците на локалната самоуправа. Фокусот на
анализата беше на процесот на примена на законот на локално ниво без да се
навлезе во анализа на содржината на Законот.
Освен анализата на ова невладина организација за други анализи неможат да се
најдат било какви информации објавени на интернет. што претпоставува дека
анализа на Законот досега се нема направено.
Анализата на степенот на имплементација на Законот би требало да послужи како
појдовна основа при процесот на подготовка на предлог измените и дополнувањата
на Законот за еднакви можности на жените и мажите кои Министерството за труд и
социјална политика во моментот ги подготвува.
До сите субјекти одговорни за имплементацијата на Законот, од страна на
Министерството за труд и социјална политика испратени се дописи за доставување
на извештај за степенот на имплементација и исполнување на обврските дадени во
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Законот. Најголем дел од субјектите доставија извештаи до Министерството за труд
и социјална политика, Сектор за еднакви можности, и истите ке бидат обработени и
вклучени во предметната анализа.
На 15

јуни 2011 се одржа јавна дебата на која беа повикани сите релевантни

субјекти од владиниот, невладиниот и меѓународниот сектор. На дебата се
дискутираше

за

петогодишната имплементација

на

Законот, позитивните и

негативните пракси и искуства од тој период и можностите за унапредување на
текстот на Законот и можните механизми за зајакнување на имплементацијата во
наредниот период. Беа донесени и конкретни заклучоци кои ке најдат свое место во
заклучоците и препораките кои ке произлезат од оваа анализа.
Кога станува збор за степенот на имплементација на Законот треба да се нагласи и
да се зеде во предвид промотивниот карактер, односно, промоцијата на принципот
за воспоставување на еднакви можности за жените и мажите кој е содржан во целта
на Законот.
Промоцијата на Законот беше приоритетен аспект за законодавецот во процесот на
имплементација. Промоцијата на прашањето на еднаквите можности на жените и
мажите и подигањето на свеста кај сите релевантни субјекти за значењето на овој
принцип за демократските односи во едно општество беше поставено како еден од
приоритетите на Министерството за труд и социјална политика, каде е воспоставен
владиниот механизам за унапредување на родовата рамноправнос т и еднаквите
можности на жените и мажите.
Од сите расположливи податоци за имплементацијата на Законот, може да се
согледа

дека фокусот во изминатиот период беше насочен пред се кон

воспоставување на механизмите за унапредување на еднаквите можности на жените
и мажите како на централно, така и на локално ниво, односно оформување на
мрежата на одговорни субјекти кои ќе се грижат за инкорпорирање на родовиот
концепт во политиките на национално и локално ниво.
Законот за еднакви можности на жените и мажите, глава 2, член 5 и член 6 и глава 3
членовите 7,8,9 и 10 ги дефинира основните и посебните мерки за воспоставување
на еднакви можности на жените и мажите и начинот на усвојување на овие мерки.
Иако е предвидена обврска за органите на државната управа, другите органи на
државната власт, органите на единицата на локалната самоуправа, правните лица
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на кои со закон им е доверено вршење на дејности од јавен интерес, здруженијата
на граѓани, јавните претпријатија, образовните установи, установите во областа на
социјалната заштита, здравствените установи, политичките партии, средствата за
јавно информирање и научните и културните установи да доставуваат планови на
дејствување со посебни мерки до Министерството за труд и социјална политика во
рок од една година од денот на влегувањето во сила на законот, до сега ниту еден
од овие субјекти нема доставено ваков план, ниту пак доставено информација до
Министерството за труд и социјална политика за усвоено било какви мерки, основни
или посебни (позитивни, охрабрувачки или програмски) за

воспоставување на

еднакви можности на жените и мажите.
Во 2009 година

Министерството за труд и социјална политика во соработка со

Министерството за образование и наука со цел воспоставување на еднакви
можности во системот на образование и професионална обука, направи анализа на
состојбата со родовата рамноправност во процесот на образование.

Беше

направена и анализа на законската регулатива од областа на образованието и
детектирани сите одредби од постоечките закони кои се однесуваат на забраната на
дискриминација врз основа на пол и овозможувањето на еднаквите можности во
процесот на образование и професионална обука.
Но, целиот процес некаде застана, не се продолжи со детектирање на областите
каде недостасуваат одредби од родов аспект

во законите од областа на

образованието, одредби со кои би се унапредила родовата рамноправност и би се
воспоставиле еднаквите можности на девојчињата и момчињата, жените и мажите
на сите нивоа на образование и во системот на професионалната обука.
Во законската регулатива во Република Македонија постојат Закони кои содржат
позитивни

мерки. Политичките

партии во своите Статути исто така имат

воспоставено афирмативни мерки (квоти) за застапеноста на жените и мажите. Но
сите овие мерки се воспоставени пред донесувањето на Законот за еднакви
можности на жените и мажите.
Нееднаквото учество на жените и мажите и понатаму постои во телата на власта на
сите нивоа, вклучувајќи ја судската, законодавната и извршната власт, локалната
власт, како и сите други јавни установи и служби, политичките функции, комисии и
одбори, вклучувајќи и учествување во телата што ја претставуваат државата на
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меѓународно ниво, иако член 6 став 3 од Законот за еднакви можности на жените и
мажите пропишува застапеноста на обата пола да не е помала од 40%.
Гореспоменатите субјекти се должни да преземат позитивни мерки за унапредување
на родовата рамноправност и воспоставување на еднакви можности кои ќе бидат
оправдани и засновани на анализи за статусот на жените и мажите во рамките на
нивните надлежности и поле на дејствување. Ниту еден од овие субјекти нема
направено анализа и предложено и усвоено позитивни мерки согласно член 8 од
Законот за еднакви можности на жените и мажите.
Собранието на Република Македонија на 7 септември 2006 година ја донесе
одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на РМ (“Службен
весник на РМ бр.97/2006). Поради тоа што во тој период веќе беше влезен во сила
законот за еднакви можности на жените и мажите со оваа одлука беше основана и
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите како постојано работно тело на
Собранието и во истата беше утврдена нејзината надлежност.

Исто така

Собранието на РМ на почетокот на парламентарниот состав од 2008 година на 26
јуни 2008 година ја донесе одлуката за основање на постојани работни тела на
Собранието на на РМ (“Службен весник на РМ бр.77/2008) со која за овој
парламентарен состав беше основана Комисијата за еднакви можности на жените и
мажите и беше утврдена нејзината надлежност.
Согласно извештајот на Собранието на РМ за имплементацијата на Законот,
изборот на составот на сите работни тела на Собранието, постојани работни тела,
анкетни комисии, повремени работни тела, избор на составот на делегациите на
Собранието за соработка со меѓународни организации и за соработка со
парламентите на другите земји, како и изборот на составот на другите тела на
Собранието, Националниот совет за евроинтеграции, Советот на Собранискиот
канал и Буџетскиот совет

на Собранието на РМ, се врши согласно Законот за

еднакви можности на жените и мажите, со цел да се обезбеди родова
рамноправност во телата на Собранието.
Овие податоци укажуваат дека Собранието на Република Македонија

ги има

имплементирано обврските од Законот кои произлегуваат од член 11 и во
континуитет води сметка за застапеноста на жените и мажите во работните тела и
комисии на Собранието.
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Владата на Република Македонија, претставувана преку Генералниот секретаријат
при Владата ја има имплементирано обврската од член 12 од Законот, односно, се
грижи за унапредување и воспоставување на еднакви можности како и рамноправно
учество на жените и мажите при составот и работните тела, делегациите и
координативните тела на Владата на РМ. Во рамките на Генералниот секретаријат
при Владата на РМ е именуван и координатор за еднакви можности на жените и
мажите.
Во рамките на Генералниот секретаријат при Владата на Република Македонија
формирано е Одделение за соработка со невладините организации. Во рамките на
Министерството за труд и социјална политика се води Регистар на невладини
организации кои работат на полето на социјалната политика. Дел од организациите
кои се запишани во овој Регистар, своите програмски цели ги имат насочено кон
родовата рамноправнос т и воспоставувањето на еднакви можности на жените и
мажите. Министерствата при Владата на Република Македонија сите свои стратешки
документи, политики и програми ги носат на транспарентен начин, вклучувајки ги во
подготовката и
Синдикатот.

невладините

Особено,

транспарентното

организации, здруженијата

Секторот

работење

и

за

еднакви

соработката

со

можности

на

работодавачи и

е

препознатлив

по

Синдикатот,

здруженијата

на

работодавачи и невладиниот сектор.
Сите министерства во Владата на Република Македонија имат именовано
координатори за еднакви можности на жените и мажите. Агенцијата за вработување
на

Република

радиодифузија,

Македонија,
Агенцијата

Државниот
за

спорт

завод
и

млади,

за

статистика,
Народниот

Советот

за

правобранител,

Генералниот секретаријат при Владата на РМ, Заводот за социјални дејности исто
така имат определено контакт лице-координатор за еднакви можности на жените и
мажите.
Иако сите субјекти на национално ниво ја имат испочитувано обврската од член 13
од Законот за еднакви можности на жените и мажите, многу мал дел од овие
субјекти имат покренето иницијативи или спроведено некаква активност од родов
аспект во рамките на институцијaта во која работат. Во најголем дел активностите на
овие лица им се сведуваат на присуство на семинари, јавни дебати и друг вид на
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настан на покана од Секторот за еднакви можности при Министерството за труд и
социјална политика или на покана на некоја невладина организација.
Органите на државната управа и институциите кои имат определно координатор за
еднакви можности на жените и мажите имат обврска да доставуваат годишен
извештај за својата работа до Министерството за труд и социјална политика.
Согласно сублимираните годишни извештаи на Министерството за труд и социјална
полтика, Сектор за еднакви можности, дел од координаторите не ја почитуваат оваа
обврска која произлегува од член 13 став 5 на Законот и не доставуваат годишни
извештаи за својата работа.
Народниот правобранител во рамките на уставните и законските овластувања,
покрај другото е надлежен да презема и мерки за заштита на начелото на
рамноправност помегу половите, при што, покрај постапувањето по поединечни
преставки, надлежен е и да ги следи состојбите за остварување на принципот на
еднакви можности.

Согласно член 15 од Законот, народониот правобранител е

овластен во рамките на својата законски утврдена надлежност да се грижи за
остварување на принципот на еднакви можности на жените и мажите и да обезбеди
заштита кога нечие право е одземено или ограничено од орган или организација
пред која е надлежен да постапува. До сега пред народниот правобранител во врска
со примента, односно поради евентуална повреда на правата утврдени со овој
Закон, не се поднесени преставки за заштита на поединечни права.
Меѓутоа, заради согледување на состојбата во поглед на еднаквите можности на
жените и мажите за вработување во органите и организациите пред кои Народниот
правобранител е надлежен да постапува, а особено со цел да се утврди колку жени
и мажи се на раководни работни места, со посебен осврт на појавата на семејното
насилство, од аспект дали жените или жамите се жртви или сторители на семејно
насилство според пријавите и податоците

на Центрите за социјална работа,

согласно програмските задаци за 2010 година, Народниот правобранител направи
истражување и анализа на состојбата со родовата рамноправност во државните
органи, судовите, извршната власт, здравствените установи, јавните претпријатија,
служби, агенции и во образовните установи.
За таа цел од најголем број органи, институции и организации беа побарани
податоци за вкупниот број вработени, за половата структура на вработените, за
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образовнта структура по пол и за состојбата со распоредувањето на мажите и
жените на раководни работни места.
Добиените податоци покажуваат родова нерамноправност во дистрибуцијата на
раководни работни места помеѓу жените и мажите. Народниот правобранител при
анализата на податоците, заклучува дека и покрај заложбите на државата за
создавање нормативни и практични услови и можности за рамноправност меѓу
жените и мажите се уште постои нерамноправност во односите

меѓу жените и

мажите.
Единиците на локалната самоуправа исто така се обврзани согласно Законот да го
почитуваат принципот на еднакви можности на жените и мажите и да усвојуваат
мерки и да преземаат активности кои се потребни за воспоставување на еднакви
можности на жените и мажите.
Единиците на локалната самоуправа се должни да формираат Комисија за еднакви
можности на жените и мажите во рамките на Советот на општината како постојано
тело. Исто така општините се должни да именуваат координатор за еднакви
можности на жените и мажите од редот на вработените лица.
Од вкупно 84 единици на локалната самоуправа, плус градот Скопје, 81 и градот
Скопје имат определено координатор и формирано комисија за еднакви можности
на жените и мажите. И во случајот со механизмите на локално ниво може да се
констатира дека и покрај испочитување на членот 16 став 2 од Законот, овие
механизми во поглем дел и не функционираат за целта за која се формирани
односно да ги унапредуваат еднаквите можности на жените и мажите и да го
инкорпорираат концептот на еднакви можности на жените и мажите во политиките,
документите и проектите на ниво на единицата на локалната самоуправа. Дел од
овие механизми се формално формирани само да се испочитува обврската од
Законот и од нивното формирање до сега се без ниту една покренета иницијатива
или спроведена активност. Иако со поддршка на Министерството за труд и социјална
политика најголем дел од Комисиите изработија Локален акционен план за родова
рамноправност, и истиот беше усвоен од страна на Советот на општината, многу
мал дел од општините имат спроведено било каква активност од него.
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Многу мал дел од Комисиите ја имат испочитувано обврската од членот 17 од
Законот, да доставуваат најмалку еднаш годишно извештај за својата работа до
Министерството за труд и социјална политика.
Политичките партии исто така треба да водат сметка за еднаквите можности на
жените и мажите и да усвојуваат план за еднаквите можности на секои две години.
Предлог планот треба да го доставуваат пред неговото усвојување на мислење до
Министерството за труд и социјална политика, а откако ке биде

усвоен заради

следење и анализирање на состојбите исто така треба да го достават до
Министерството за труд и социјална политика. Ниту една политичка партија во
иминатиот петогодишен период нема доставено ваков план до Министерството за
труд и социјална политика ниту пак имат доставено било каква информација за
состојбата со еднаквите можности на жените и мажите во рамките на партијата. Ниту
една политичка партија го немат испочитувано членот 18 од законот за еднакви
можности на жените и мажите.
Согласно добиениот извештај од Советот за радиодифузија, согласно нивната
евиденција заклучно со месец мај 2011 година, нема констатирано повреди на
одредбата од Законот која се однесува на прикажување и преставување на лице во
средставата за јавно информирање на нестереотипно, неомаловажувачки и
непонижувачки начин, врз основа на пол.
Иако постои законска обврска за прибирање, евидентирање и обработување на
податоците според полова припадност, кога се бараат податоци со кои располагаат
одредени институции и организации неможат да се добијат податоците разделени по
пол поради не водење на таква евиденција. Заводот за статистика сите податоци со
кои располага ги има разделено по пол, но многу од институциите и организациите
не го прават тоа.
Законот за еднакви можности на жените и мажите во глава 5, членовите 21 и 22 ја
обврзува Владата на РМ да изработи Национален план за акција за еднакви
можности на жените и мажите и да го достави до Собранието на усвојување. Во
изминатиот петогодишен период ваков Национален план не беше усвоен. Во 2007
година Владата го донесе Националниот план за акција за родова рамноправност
2007-2012 година и на годишно ниво се изработуваат Оперативни планови за негова

20

Анализа на степенот на имплементација на Законот за еднакви можности на жените и мажите

имплементација. Одговорно министерство за изработка на овие планови е
Министерството за труд и социјална политика.
Недонесувањето на Националниот план за акција за еднакви можности на жените и
мажите значи всушност и неимплементирање на обврската дадена во Законот.
Главата 6 од Законот, членовите од 23 до 32 ја регулира постапката за утврдување
на

нееднаков третман

на жените и мажите. Оваа постапка се води во

Министерството за труд и социјална политика, и за таа цел во рамките на Секторот
за еднакви можности од 1. 12. 2009 година вработено е лице, правен застапник, кој ја
води постапката во случај на преставка за нееднаков третман врз основа на пол.
Законот беше донесен во мај 2006 година, а Министерството својата обврска од
член 23 ја има имплементирано во декември 2009 година. До сега до застапникот 6
лица се имат

јавено или поднесено преставка за евентуална повреда на

поединечно право. Од овие 6 лица, правниот застапник има утврдено дека 4 од
евентуалните повреди не се сторени врз основа на пол и ги има истите препратено
до Народниот правобран ител или Комисијата за дискриминација, а по 2 преставки
има постапувано. И во двата случаи нема констатирано повреда на правото врз
основа на пол.
Правниот застапник својата обврска за доставување на годишен извештај за своите
активности до Министерството за труд и социјална политика ја има испочитувано.
Иако во вршењето контола и надзор над спроведувањето на одредбите од Законот,
Министерството за труд и социјална политика има констатирано непочитување на
обврските од страна на одговорните субјекти, до сега, во иминатиот петогодишен
период, нема поднесено ниту една прекршочна пријава, согласно прекршочните
одредби од Законот.
Мора да констатираме дека прекршочните одредби од Законот за еднакви можности
на жените и мажите покриваат многу малку обврски односно предвидени се мал
број на прекршочни казни за субјектите кои нема да ги испочитуваат обврските од
Законот. Досега не е изречена ниту една прекршочна казна за непочитување на
обврските кои произлегуваат од Законот.
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4. ЗАКЛУЧОЦИ, ПРЕДЛОЗИ И ПРЕПОРАКИ

Законот за еднакви можности на жените и мажите беше донесен во мај 2006 година.
Законот во Собранието беше поддржан од 44 од вкупно 120 пратеници, што укажува
на малата поддршка што овој Закон ја имаше во времето на неговото донесување.
Ова овде сакам да го напоменам, со цел да укажам на нивото на сензибилност кај
релевантните субјекти за прашањето на родовата рамноправност во периодот на
подготовка и донесување на Законот. Токму од тие причини најверојатно при
подготовката на Законот, законодавецот како цел на овој Закон ја поставил
промоцијата на принципот на

еднакви

можности на жените и мажите и

воспоставувањето на еднаквите можности на жените и мажите во сите сфери на
општествено живеење.
Законот укажува на сите оние вредности за кои секое демократско општество треба
да се залага, укажува на неопходноста од воспоставување и унапредување на
еднаквите можности на жените и мажите во сите области на општественото
живеење. Но, и покрај фактот што поминаа пет години од донесувањето на Законот,
и понатаму прашањето на еднаквите можности на жените и мажите, генерално, не
се сваќа озбилно.
Законот за еднакви можности на жените и мажите во изминативе пет години ги
воспостави механизмите (машинеријата) за унапредување на еднаквите можности
на жените и мажите на локално и национално ниво.
Се именуваа координатори во сите министерства, покрај нив, во министерствата беа
определени и заменици на координаторот.
Беше формирана Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во
Собранието на Република Македонија.
Беа определени координатори и беа формирани Комисии за еднакви можности на
жените и мажите во 81 од вкупно 84 единици на локалната самоуправа.
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Во Министерството за труд и социјална политика беше вработен правен застапник,
државен службеник кој ќе дава правна заштита во случај на нееднаков третман на
жените и мажите.
Но, и покрај сите овие испочитувани обврски, имплементацијата на обврските кои
произлегуваат од Законот за одговорните субјекти не е на задоволително ниво.
Механизмите се воспоствени, вклучени се во активности за подигање на свеста за
прашањето на еднаквите можности организирани од страна на Министерството за
труд и социјална политика и од невладините организации кои работат на полето на
родовата рамноправност. Но, многу мал процент од овие механизми имат
имплементирано активности кои ќе допринесат кон унапредување на еднаквите
можности. Ваквата состојба е предизвикана поради несериозниот пристап на
одговорните лица кон прашањето на еднаквите можности, а со тоа и кон Законот за
еднакви можности на жените и мажите. Неодредувањето на финансиски средства од
страна на одговорните субјекти, наменети за активности од областа на еднаквите
можности на жените и мажите само го потврдува фактот дека голем дел од
одговорните лица не го сваќаат сериозно ниту Законот ниту самиот концепт на
еднакви можности на жените и мажите. Состојбата со пристапот кон овој концепт и
пристапот кон имплементацијата на Законот е идентична како на национално така и
на локално ниво.
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во Собранието на Република
Македонија многу малку посветува внимание на вклучувањето на родовата
перспектива во законите, стратегиите и останатите документи кои Собранието ги
разгледува и усвојува. На тој начин се пропушта можноста за вклучување на родот
во законската регулатива пред да бидат законите донесени.
Генерално, концепциски
механизмите

законот е добар. Ги дефинира мерките, ги определува

(машинеријата)

за

унапредување

на

еднаквите

можности

на

национално и локално ниво, ја регулира постапката за постапување и правна
заштита во случај на нееднаков третман на мажите и жените

и ги пропишува

казнените мерки во случај на неисполнување на обврските.
Но, покрај генерлно добрата оценка на концептот на Законот, преку петогодишната
имплементиција се покажаа недостатоците на овој Закон.
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И од тие причини пристапувањето кон измени и дополнувања на Законот е потребно.
Целта на законот треба да се промени и да се прошири. Промотивната цел на
Законот можеби беше добро решение за првите години од имплементацијата, со
оглед на чувствителноста на прашањето на еднаквите можности на жените и мажите
и ниското ниво на сензибилиност кон оваа прашање. Но, после пет години вака
дефинираната цел, дефинитивно е претесна. Покрај промоцијата на еднаквите
можности на жените и мажите, целта на Законот треба да се фокусира на дијалогот
помеѓу релевантните актери и вклучувањето на родовата перспектива во законите,
политиките и програмите (gender mainstreaming). Меинстримирањето му недостасува
на Законот, како еден важен концепт кога станува збор за еднаквите можности на
жените и мажите.
Членот 3 од Законот би требало да се преформулира и наместо “забрана на
дискриминацијата во општествениот живот“ да стои “примена на законот“.
Законот ги содржи дефинициите за еднаков третман, еднакви можности на жените и
мажите, дискриминација и

видовите на дискриминација според меѓународните

стандарди.
Во член 4 точка 3 потребно е да се додаде “дискриминација врз основа на пол“ затоа
што

дефинициите

се

однесуваат

на

полот

како

основа

за

забрана

на

дискриминацијата. Исто така во член 4 точка 7 при дефинирањето на сексуалното
вознемирување зборовите “полов карактер“ треба да се замени со “сексуална
природа“. Сметам дека при преводот на дефиницијата од Дериктивата на ЕУ од
англиски на македонски е настаната ова грешка.
Инаку очигледно е дека, дефинициите на еднакви можности на жените и мажите,
еднаков третман, дискриминација и видовите на дискриминација содржани во
Законот се усогласени со Директивите на ЕУ кои се однесуваат на еднаквиот
третман на жените и мажите.
Законот ги дефинира основните и

посебните мерки.

При дефинирањето на

основните мерки во член 5 став 2, клучната информација се губи во така долгиот
текст, затоа, потребно е да се преформулира, да се скрати овој став како би станал
многу поразбирлив. Исто така, од причини што законот се однесува подеднакво како
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на јавниот така и на приватниот сектор, во ставот 2 од овој член при набројувањето
на субјектите би требало да се додаде и приватниот сектор.
Членот 6, каде се дефинираат видовите на посебни мерки, вака како што е даден е
нејасен и обемен. Треба да се преформулира и да се скрати со што би станал многу
поразбирлив, за секој оној кој што ке го користи Законот.
Третата глава од Законот

(членовите 7-10) се однесува на усвојувањето на

посебните мерки за воспоставување на еднакви можности. Сите членови од оваа
глава потребно е да се преформулираат и да се поедностават, да се вметне и
приватниот сектор во субјектите кои се споменуваат во член 8 став 1. Во член 8 став
2 се споменуваат периодични планови без да се дефинира временската рамка за
донесување на овие планови, дали се годишни, двогодишни и сл. Неопходно е да се
донесат подзаконски акти со кои ке биде објаснета и поедноставена постапката за
усвојување на посебните мерки, ссубјектите кои ги усвојуваат, начинот на
мониторирање и следење на нивната имплементација и сл. Донесувањето на
подзаконските акти ќе биде споменато со посебна одредба во Законот.
Главата 4 се однесува на субјектите одговорни за усвојување на мерките за
воспоставување на еднакви можности и на нивните обврски (членовите 11-20).
Во член 11 став 1 се споменува донесувањето на Националниот план за акција за
еднакви можности на жените и мажите од страна на Собранието на Република
Македонија. Ваков план не е донесен во изминатиот период. Во 2007 година беше
донесен Националниот план за акција за родова рамноправност 2007-2012. Овој
план го донесе Владата на РМ и во изминатиот период речиси сите активности што
се преземаат на полето на еднаквите можности се содржани во тој план. Односно
сите субјекти кои реализираат активности поврзани со еднаквите можности на
жените и мажите се повикуваат на Националниот план за акција за родова
рамноправност 2007-2012. Затоа би било добро доколку Националниот план кој е
споменет во Законот се замени со веке постоечкиот и во Законот се регулира
неговото донесување

и

начинот

на имплементација,

како

и периодичните

оперативни планови кои се носат за имплементација на Националниот план

на

годишно ниво. Оваа подетално би се обработило во глава 5 која се однесува токму
на овој план (членовите 21 и 22). Со подзаконски акт би се дообјаснила постапката,
содржината и начинот на имплементација на овој план.
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Во член 11 би било добро да се додаде уште еден став со кој би се задолжиле
службите во Собранието, јавно да ги објавуваат на годишно ниво статистичките
податоци за учеството на жените и мажите во работните тела на Собранието и во
делегациите за соработка со меѓународните организации и парламентите на другите
држави.
Членот 12 се однесува на обврските на Владата на Република Македонија и во
однос на унапредувањето на еднаквите можности на жените и мажите. Досега
Република Македонија нема донесено Стратегија за еднакви можности на жените и
мажите, а очигледна е потребата од нејзино донесување, и секако, законско
регулирање на постапката на донесување. Од тие причини, би било добро во овој
член да се додаде нов став со кој Владата на РМ ке се задолжи да донесе
Стратегија за еднакви можности на жените и мажите.
Во членот 12 би требало да се додаде уште еден став во кој

Генералниот

секретаријат ке се задолжи да определи координатор за еднакви можности на
жените и мажите и негов заменик. Исто така би требало да се додаде уште еден
став со кој Генералниот секретаријат ке се задолжи да ги следи стратешките
планови на министерствата во рамките на Владата на РМ и да го информира
Министерството за труд и социјална политика за вклученоста на концептот на
еднакви можности на жените и мажите во овие планови. Исто така би можело да се
додаде усште еден став со кој Генералниот секретаријат ке се задолжува да
објавува годишни статистички податоци за состојбата со именуваните функции,
вклучувајки ги и дипломатско конзуларните преставништва.
Членот 13 би требало да се преформулира и наместо “органи на државната управа“
да стои “органи на државната служба“, со што обврските од овој член би се
проширил на сите државни служби не само на министерствата во Владата на РМ.
Во членот 13

став 3 би требало покрај координаторот да се вметне и заменик

координаторот за еднакви можности на жените и мажите. Во овој член е потребно
да се додаде нов став во кој би се дале надлежностите, обврските и задачите на
координаторот и заменикот координатор, или пак да се подготви подзаконски акт со
кој би се регулирало ова прашање.
Членот 14 се однесува на обврските и надлежностите на Министерството за труд и
социјална политика каде всушност се наоѓа владиниот механизам за унапредување
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на еднаквите можности на жените и мажите. Тоа е механизмот што ги координира
активностите на оваа поле на национално и локално ниво. Надлежностите на
Министерството и начинот на координација на активностите, контролата над
спроведувањето на посебните мерки и другите обврски кои произлегуваат од овој
Закон би требало да се регулираат со подзаконски акт.
Со подзаконски акт би требало да се определат надлежностите на комисијата и на
координаторот за еднакви можности на жените и мажите на локално ниво,
споменати во членот 16 кој се однесува на обврските на единиците на локалната
самоуправа.Во членот 16 треба да се додаде нов став со кој би се регулирало
прашањето на координација помеѓу механизмите на локално ниво, односно да се
воспостави механизам/и преку кој/и би се поедноставила комуникацијата помеѓу
координаторите и комисиите на локално ниво. Потребно е да се направи проценка
дали ваквиот/те механизам/и

би се воспоставил/е на

регионално ниво, во сите

региони (по изборни единици) би се воспоставил по еден или еден за сите единици
на

локалната

самоуправа.

имплементација на

Овој

механизам

Законот и би допринел

би

овозможил

кон поголемо

поуспешна

оснажување на

механизмите на локално ниво.
Членот 19 се однесува на обврските на политичките партии. Треба да се изнајде
начин како да не се повреди независноста на политичките партии како субјекти а
сепак да им се даде обврска да ги почитуваат одредбите од Законот, ако не друго
поради членовите на овие партии кои го почитуваат принципот на еднакви можности
на жените и мажите и се залагаат за негово инкорпорирање во документите на
политичката партија.
Во член 19 кој се однесува на средствата за јавно информирање би требало да се
додаде нов став со кој Советот за радиодифузија би се задолжил еднаш годишно
пред Собранието на Република Македонија да поднесува извештај за состојбата со
еднаквите можности на жените и мажите, начинот на прикажување и претставување
на жените и мажите во програмските концепти и содржини на радиодифузерите на
РМ.
Главите 6 и 7 се однесува на постапката за утврдување на нееднаков третман на
жените и мажите (членови 23-32) и на правната заштита на дискриминираните лица
(членовите 33-41). Постапката ја води Застапник, државен службеник вработено во
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Министерството за труд и социјална политика. Оваа всушност преставува
заштитниот механизам кој е споменат и во мегународните стандарди како на ЕУ така
и на ООН. Меѓутоа така како што е овде поставен овој заштитен механизам не
соодвествува со меѓународните стандарди. Независноста на овој механизам која е
примарна во мегународните барања овде не постои. Тоа не е независно тело како
што се бара во Директивите на ЕУ. Исто така и самиот назив на лицето Застапник не
соодвествува со неговите надлежности. Подобро решение би било правен советник
отколку застапник. Она на кое треба да е посвети внимание во следните измени и
дополнувања на Законот е улогата на правниот застапник, начинот на постапување,
како да се зајакне неговата улога и како да се координира работата со останатите
механизми за заштита од дискриминација кои се воспоставени во Република
Македонија затоа што дел од надлежностите на сите овие механизми им се
поклопуваат.
Исто така би требало да се размисли и за поголема достапност на механизмот за
заштита до граѓаните на локално ниво. Вака поставен на централно ниво за
многумина од локалните заедници е тешко достапен. Решението на Република
Србија со заштитата во случај на психичко вознемирување на работа (мобинг) е
добро решение, кое би можело да се консултира и да се адаптира на условите во
нашата земја. На тој начин правната заштита би била достапна до секого кој смета
дека е дискриминиран, како на локално така и на национално ниво.
И во делот на постапката и правната заштита дел од прашањата и надлежностите
би требало да се уредат со подзаконски акт.
Една од поголемите недоследности или недостатоци на законот, се согледуваат во
глава 9 кај Прекршочните одредби (членови 42-43). Прекршочната постапка треба
дополнително да се уреди и да се дефинира кој ке ја спроведува. Вака како што стои
во законот е многу нејасно. Прекршочните одредби како што се дадени не ги
покриваат сите обврски кои произлегуваат од одредбите во Законот и неможат да
се изречат прекршочни казни за оние субјекти кои не ги исполнуваат законските
обврски. Можеби токму од тие причини досега се нема изречено ниту една
прекршочна казна.
Прекршочните одредби беа изменети во 2008 година, но интеревенциите не беа во
нивната суштина туку се направи усогласување на веќе постоечките одредби со
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новиот Закон за прекршоци, односно беше направена замена на “паричната казна“
со “глоба“.
Законот за еднакви можности на жените и мажите неопходно е да биде изменет и
дополнет, доколку сакаме успешна негова имплементација во наредниот период.
Неопходно е да бидат подготвени и подзаконски акти со кои ке се допрецизираат и
дообјаснат обврските за сите одговорни субјекти кои произлегуваат од Законот.
Генерално, може да се заклучи дека во изминатиот период овој Закон беше насочен
пред се кон промоција на принципот на еднакви можности на жените и мажите и кон
воспоставувањето на мрежата од механизми (машинеријата) кои ке бидат насочени
кон унапредување на еднаквите можности на жените и мажите на национално и
локално ниво.
Она што е сега потребно е воспоставување на механизам за инкорпорирање на
родовиот концепт во законите, политиките, програмите и проектите како на
национално така и на локално ниво.
Поголемата свесност и осетливост за прашањето на еднаквите можности на жените
и мажите, покажување на поголемата почит

и сериозен пристап кон Законот и

неговата имплементација исто така е неопходна од страна на сите одговорни
субјекти во државата.
Изрекување на прекршочни казни за сите оние кои не ги почитуваат одредбите од
Законот е неопходно. Впрочем и зошто постојат ваквите одредеби во законите ако
не се применуваат. Еден од начините за почитување на Законот е токму и примената
и изрекувањето на прекршочните казни.

29

