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Препораки за унапредување на легислативата и практиката во 

однос на исполнување на обврската за еднаквост: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

➢ Закон за спречување и заштита од дискриминација во 2020 година, во Член 3 

став 3 од Законот ја уредува на општ начин обврската за промоција и 

унапредување на еднаквоста и превенција од дискриминација за сите државни 

органи, органи на единиците на локалната самоуправа, правни лица со јавни 

овластувања и сите други правни и физички лица. Меѓутоа, во Законот не е 

уреден начинот на кој ќе се доуреди исполнувањето на обврската односно дали 

тоа ќе биде направено со подзаконски акт или прирачник, упатство итн. со кое 

дополнително ќе се разработи обврската и ќе се определи толкувањето на 

самата обврска или задолжително преземање на мерки и дејства во рамките на 

сите субјекти кои подлежат на обврската. Оттаму, Потребна е натамошна 

разработка на законски утврдената обврска - за промоција и унапредување на 

еднаквоста и превенција од дискриминација во делот на мерки и акции. Во оваа 

насока препорачливо е натамошно разработување на обврската за  прибирање, 

евидентирање и обработување на податоци, и прикажување на овие податоци 

според дискриминациските основи определени со Законот, релевантни во 

областа, а со цел промоција и унапредување на еднаквоста и превенција од 

дискриминација. 

 

➢ Подготовка на подзаконски акт и/или прирачник, упатство итн, по предлог на 

надлежното министерство, во инклузивен процес со  засегнатите страни. Со актот 

треба да се уреди значењето обврската за еднаквост, начинот на нејзиното 

спроведување и што конкретно произлегува од истата. Компаративно постојат 

добри примери каде со закон се определува и разработува содржината на општата 

обврска за унапредување еднаквоста, како и постоењето на одредби со кои се 

објаснува значењето на посебните обврски и мерките кои треба да ги преземат 

одделните институции. Покрај законската регулатива од оваа област Телата за 

еднаквост подготвуваат упатства и водичи, кои се дел од т.н. меко право, за 

појаснување на значењето на законски утврдените обврски со цел на некој начин 

да им се олесни, на оние кои се должни, да ги применат и на тој начин да се 

овозможи континуирана соработка со телото за еднаквост. 

➢ Потреба од интегрирање на обврската за еднаквост во стратешкиот циклус на 

планирање на секој кој е должен да ја спроведува. Идејата за интегрирање на 

обврската во стратешкиот документ (план) и годишниот извештај, значи дека 

утврдувањето и решавањето на прашањата и проблемите поврзани со еднаквоста е 

тековен/континуиран процес кој треба да се разгледува и развива во согласност со 

циклусите на стратешко планирање. Дополнително сите активности кои ќе 

произлезат од тој процес и ќе бидат имплементирани, треба да бидат мерливи.  
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произлезат од тој процес и ќе бидат имплементирани, треба да бидат мерливи.  

➢ Подобрувањето на прибирањето на расчленети податоци може многу да 

помогне на секој кој е должен да ја спроведе обврската за еднаквост, односно 

да се креираат соодветни мерки и акции кои ќе ги адресираат реалните 

проблеми. При прибирањето на податоците да се земат предвид мислењата 

на вработените, корисниците на услуги и, воопшто, состојбата од областа на 

дискриминацијата(пријавени случаи, судски пресуди, претставки од граѓани);. 

Добар пример за горе наведеното е Годишниот извештај на Комисијата за 

спречување и заштита од дискриминација (КСЗД) стр.18, каде е утврдено 

дека од сите претставки стигнати до комисијата(93,88%) биле од 

подносители од урбани средини од Скопје, додека пак од рурални средини 

бројката изнесува само (6,12%). Оттаму се препорачуваа да се изготвуваат 

соодветни мерки (прирачници, средба со граѓани, промотивни кампањи) за 

промоција на работата на Комисијата во руралните средини со цел 

остварување на правата на сите на еднаква основа. 

➢ Во случај на неисполнување на обврските за поставување на цели и предвидување 

на конкретни мерки и активности, како и известување за постигнатите резултати, да 

се утврди одговорност со можност за санкции, односно казнување поради 

пропуштање да се преземат дејства за постигнување на еднаквост. 

➢ При креирањето на политиките и стратегиите на национално ново од страна на 

јавниот сектор, задолжително да се вклучи унапредувањето на еднаквоста. 

➢ Кај секој кој што е должен да ја спроведе обврската за еднаквост, доколку е 

возможно, се препорачува назначување на лица или формирање на внатрешни тела 

(комисии), кои ќе бидат задолжени за унапредување на еднаквоста и ќе имаат 

соодветни познавања од областа и ќе порабуваат со сите релевантни фактори, како 

граѓанските организации, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, 

Народниот правобранител и други во насока на остварување на обврската. 

➢ Иако Законот се применува повеќе од две години, скоро и да не постојат податоци 

за тоа како субјектите кои се должни да ја спроведат обврската за еднаквост, ја 

спроведуваат истата преку конкретни мерки и акции. Оттаму, произлегува потреба 

од зголемена транспарентност и отчетност за известување за постигнатите 

резултати од преземените активности и мерки за унапредување на еднаквоста.  

https://kszd.mk/wp-content/uploads/2022/03/Godisen-izvestaj-2021.pdf
https://kszd.mk/wp-content/uploads/2022/03/Godisen-izvestaj-2021.pdf
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➢ Потребно е системски пристап за кревање на свеста и едукација на тема еднаквост 

и недискриминација за вработените во јавните тела и другите правни лица кои се 

законски обврзани да ја спроведат обврската за еднаквост. Тоа може да се 

направи преку дополнување на легислативата со предвидување на обврска за 

континуирана едукација.  Едукацијата може да биде спроведена од внатрешни или 

надворешни субјекти. Односно, доколку институцијата, организација или 

компанијата располага со капацитети, односно лица кои работеле или се обучени 

во областа за заштита од дискриминација обуките да се обезбедат од  сопствените 

кадрите. Другата можност е организирање на обуки од страна на надворешен 

субјект (обучувачи од друга институција, граѓанска организација ), кои би се 

спровеле на трошок на субјектот за чии потреби се ангажирани. 

➢ Зајакнување на соработката помеѓу Комисијата за спречување и заштита од 

дискриминација со јавниот сектор, субјектите кои се должни да ја спроведат 

обврската за еднаквост по прашања кои се констатирани како проблем или се 

спорни. При креирањето на политиките и стратешките планови во делот на 

постигнување еднаквост субјектите да прибават мислење од Комисијата за 

прашања од областа на дискриминацијата и еднаквоста. 

➢ За подобро разбирање и јасна дистинкција на заштитените дискриминаторски 

обележја/основи потребно е нивно подетално дефинирање, во Законот тоа не е 

направено и се препорачува при следна измена да се земе предвид креирањето на 

поимник на заштитените дискриминаторски обележја/основи. 


