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БЛАГОДАРНОСТ 
 
PROGRESS 
 
Оваа публикација е поддржана од Програмата на Европската унија за 
вработување и социјална солидарност (PROGRESS) (2007-2013). Оваа 
програма е раководенa од страна на Генералниот директорат (оддел) за 
вработување, социјални прашања и вклучување при Европската комисија. Таа е 
основана за финансиска поддршка на спроведувањето на целите на 
Европската унија во областа вработување и социјални работи, како што е 
утврдено во Социјалната агенда, а со тоа таа придонесува за остварување на 
целите во Лисабонската стратегија за овие области. 
 
Седумгодишна програма е насочена кон сите засегнати страни кои може да 
помогнат при создавање и надоградба на ефективна легислатива за 
вработување, социјална легислатива и развој на политики во земјите од ЕУ27, 
ЕФТА / ЕЕА (договори за слободна трговија / Европска економска област), 
земјите кандидатки на ЕУ и земјите кои се во предпристапни преговори. 
 
Мисијата на PROGRESS е да гo зајакне ЕУ придонесот во поддршка на 
заложбите на земјите-членки и напорите за создавање на повеќе и подобри 
работни места и за изградба на покохезивно општество. За таа цел, 
PROGRESS ќе биде инструмент при: 
 
• обезбедување на анализи и совети за политиките поврзани со PROGRESS 
• следење и известување за спроведувањето на ЕУ законодавството и 

политиките поврзани со PROGRESS програмата; 
• промовирање на политики на трансфер, учење и поддршка меѓу земјите-

членки во врска со целите и приоритетите на ЕУ; 
• преиспитување на ставовите на донесувачите на одлуки и општеството во 

целост. 
 
Повеќе информации побарајте на: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327. 
 
Информациите содржани во оваа публикација не секогаш ја одразуваат 
позиција или мислењето на Европската комисија. 
 
ПРИРАЧНИКОТ 
 
Овој прирачник го изработи Human European Consultancy (HEC) во партнерство 
со Migration Policy Group (MPG).  
 
Human European Consultancy управува и спроведува проекти за надворешни 
клиенти, како на пример за институциите на Европската унија, Агенцијата на 
Европската унија за основни права и други меѓувладини организации или 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327
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агенции. Тематските области се човекови права, еднаков третман и 
недискриминација, развој на граѓанското општество и развој и имплементација 
на методологии за подобрување на резултатите и квалитетот  на нега и 
следење на имплементацијата. Услугите (сервисите) вклучуваат истражување и 
пишување извештаи за релевантни теми и проблеми во земјите (членки и на 
ЕУ) / вклучително и на меѓународно ниво, организирање на состаноци и 
семинари за експертите и / или организирање (серија) обуки – 
http://www.humanconsultancy.com. 
 
Migration Policy Group е независна непрофитна организација посветена на 
градење политики и правен развој во областите како: мобилност, разноликост, 
еднаквост и анти-дискриминација преку олеснување на размената меѓу 
донесувачите на одлуки од сите сектори на општеството и ефективно 
одговарање на овие предизвици и можности. MPG има направено голем број на 
студии, истражувања и обуки во областа на анти-дискриминација за телата за 
еднаквост, организациите на граѓанското општество, државните службеници и 
практичари.  Исто така MPG го координира бројот на мрежи на експерти во овие 
области. Како менаџер на Европската мрежа на правни експерти во областа 
недискриминација, MPG континуирано се занимава со Европското анти-
дискриминационо законодавство и национални мерки за спроведување на 
правото на ЕУ и управува со предавањето на годишните извештаи по земји, 
компаративните анализи, тематските извештаи или специфичните известувања 
- http://www.migpolgroup.com. 
 
Овој прирачник е направен во рамки на проектот „ Подигање на свеста за 
областа на недискриминација и еднаквост наменети за организациите од 
граѓанското општество“ (VT/2010/007) кој има за цел да создаде посебен 
материјал за обука и активности за невладини организации со цел да им 
помогне при зајакнување на нивните капацитети за справување со 
недискриминацијата и еднаквоста. 
 
Главната цел на проектот е да се подобри на влијанието и ефективноста на 
организациите на граѓанското општество во однос на спроведувањето на 
законодавството и политиките поврзано со еднаквост и недискриминација преку 
спроведување на серија на национални семинари за подигање на свеста во 32 
европски земји. 
 
Општиот дел на овој прирачник се базира на две претходни иницијативи, 
спроведени од страна MPG и HEC, и тоа: „Мапирање капацитетот на 
граѓанското општество кои се занимава со анти-дискриминација (2004)" и 
„Обука за анти-дискриминација и разноликост (2006)". Сите модули за обука се 
дизајнирани во рамките на овој проект по проценка на потребите која се 
направи во февруари 2011 година во сите таргет-земји. 
 
 
 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
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ВОВЕД 
 
Добредојдовте во прирачникот за обука на тема дискриминација! 
 
Овој прирачник за обука е изготвен во рамки на проектот финансиран од ЕУ 
„Семинари за подигнување на свеста за областите на недискриминација и 
еднаквост наменети за организациите од граѓанското општество“ - VT/2010/007, 
спроведен во 32 европски земји. Тоа ги вклучува сите Европски земји (но не и 
Луксембург), Норвешка, како и четирите земји-кандидатки, ПЈР Македонија 
(ПЈРМ), Исланд, Србија и Турција, и земјата која пристапува – Хрватска. 
Петтатата земја-кандидат, Црна Гора, не учествуваше во проектот.Проектот е 
иницијатива на Европската комисија, финансиран од Програмата на заедницата 
за вработување и социјална солидарност – PROGRESS. Го спроведува Human 
European Consultancy (www.humanconsultancy.com), Групата за миграциска 
политика (www.migpolgroup.com) и локални партнери во секоја од 32 земји.  
 
Проектот има за цел зајакнување на капацитетот на организациите од 
граѓанското општество што работат на недискриминација и еднаквост преку 
развој на материјали и активности за обука. НВО имаат клучна улога во 
креирањето антидискриминаторна политика, како и во разбирањето и 
спроведувањето на законодавството во практика. Тие имаат важна улога во 
претставувањето и одбраната на лицата што ги застапуваат, како и во 
подигнувањето на свеста на жртвите и на потенцијалните жртви на 
дискриминација, кои многу често не се запознаени со нивните права, но и на 
пошироката јавност.  
 
Прирачникот е наменет за употреба од страна на обучувачи што спроведуваат 
семинари за обука на национално ниво и за помош на НВО во нивната работа 
за промовирање на еднаквоста и недискриминацијата. Учесниците на ваквите 
национални семинари доаѓаат од различни невладини организации и 
здруженија што ги покриваат сите основи на дискриминација: расно и етничко 
потекло (вклучувајќи ги и Ромите), религија или вера, возраст, хендикеп и 
сексуална ориентација. Иако родот не е конкретно опфатен со овој проект за 
обука, аспектите поврзани со родот ќе бидат интегрирани во сите активности. 
 
Прирачникот се заснова на искуството и материјалите развиени во претходните 
проекти финансирани од ЕУ, како што се Планирање на капацитетот на 
граѓанското општество што се занимава со прашањата за 
антидискриминација (VT/2004/45) и Обука за антидискриминација и 
различности (VT/2006/009). Овие проекти вклучуваат утврдување на состојбата  
во организациите од граѓанското општество, како и планирање и спроведување 
на серија обуки за подобрување на знаењето, способноста за анализа и 
капацитетите на организациите од граѓанското општество.  
 
Овој проект е важно продолжение, бидејќи се надоврзува на претходните 
проекти што имаат за цел да го зголемат влијанието и ефективноста на 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
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организациите од граѓанското општество во однос на спроведувањето и 
унапредувањето на политиките во областите на еднаквост и недискриминација.  
 
Во прирачникот е претставена правната рамка на ЕУ, вклучувајќи преглед на 
општите принципи и извори на правото на ЕУ коишто го регулираат прашањето 
на недискриминација, како и улогата на институциите, телата и агенциите на ЕУ 
(Европскиот парламент, Советот, Комисијата, Судот на правдата и Агенцијата 
за човекови права) во промовирањето и обезбедувањето недискриминација и 
еднаквост. Исто така, дава опис на важноста на улогата на НВО во 
развивањето и спроведувањето на политиките и законодавството во областа на 
недискриминација и еднаквост.  
 
При изготвувањето на овој прирачник, беше спроведена процена во сите 32 
земји вклучени во проектот, во насока на утврдување на националните потреби 
и специфичности. Како резултат на тоа, националните обучувачи беа обучени 
за модулите што претставуваат одраз на националните потреби и 
националниот контекст, утврдени во фазата на процена на потребите преку: 
 
1. Прибирање информации и планирање на активностите 
2. Мониторинг 
3. Застапување 
4. Партнерства 
 
Овој прирачник содржи посебни делови за секоја од овие теми. Овие делови ја 
претставуваат суштината на прирачникот за обука. 
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1 ОПШТИ ПОДАТОЦИ: ИНСТИТУЦИОНАЛНА И ПРАВНА РАМКА НА 
ЕВРОПСКОТО ПРАВО ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈА 

 
Очекувани резултати: 
 
• Учесниците да се стекнат со основно знаење за природата на правото и 

институциите на ЕУ што дејствуваат во областа на недискриминација; и 
• Учесниците да го разберат концептот на дискриминација, како што тој е 

претставен во тековните европски стандарди. 
 
1.1 Вовед во Европската унија 
 
Европската унија (ЕУ) има 27 земји-членки, коишто пренесуваат дел од својот 
суверенитет - или овластување за креирање закони - во ЕУ: Австрија, Белгија, 
Бугарија, Германија, Грција, Данска, Естонија, Ирска, Италија, Кипар, Латвија, 
Литванија, Луксембург, Малта, Обединето Кралство, Полска, Португалија, 
Романија, Словачка, Словенија, Унгарија, Финска, Франција, Холандија, Чешка, 
Шведска и Шпанија. 
 
За време на пишувањето на извештајот Хрватска е земја што пристапува во ЕУ. 
Предмет на ратификација од страна на сите земји членки на ЕУ и Хрватска е и 
договорот за пристапување во ЕУ меѓу ЕУ и Хрватска (потпишан декември 
2011), Хрватска ќе стане 28-ма членка на ЕУ на 1 јули 2013 година. 
 
Следниве земји имаат статус на официјални земји кандидати за членство во 
ЕУ: Исланд, Поранешна Југословенска Република Македонија, Црна Гора (која 
не учествуваше во овој проект), Србија и Турција. 
 
ЕУ исто така преговара со потенцијалните земји кандидатки:  Албанија, Босна и 
Херцеговина и Косово под резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ЕУ. 
 
1.1.1 Институции на ЕУ и нивната улога во областите на недискримација и 

еднаквост 
 
Во рамки на европските институции и органи,  четири институции и една 
независна агенција се задолжени со спроведување задачи од ЕУ во областите 
на недискриминација и еднаквост во рамки на ЕУ:1 
 
 

                                                 
1  Преземање акциии за не-дискриминација надвор од ЕУ е дел од заедничката надворешна и 

безбедносна политика на ЕУ (ЗНБП). Високиот претставник на Унијата за надворешни 
работи и безбедносна политика (висок претставник), назначен од страна на Европскиот 
совет од 26 јули 2010 ,OJ L.201/30 од 3 август 2010, го води ЗНБП (член 18 TEU), со помош 
од Европската служба за надворешни иницијативи (ЕСНИ), формирана со одлука на Советот 
(член 27.3 TEU). Погледнете за структурата ЕСНИ и правната основа 
http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm. 

http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm
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ЕУ институции: 
 
A. Европскиот парламент (ги застапува граѓаните на Европската унија); 
Б. Советот на Европската унија (ги застапува националните влади); 
В. Европската комисија (ги застапуваинтересите на ЕУ како целина ); 
Г. Судот на правдата на Европската унија (го поддржува владеењето на 

европското право); и 
 
ЕУ агенција 
Д. Агенцијата за основи права (Агенција на ЕУ којашто им обезбедува на 

институциите на ЕУ и на земјите-членки на ЕУ помош и експертиза во 
поглед на основните права при примената за правото на ЕУ).  

 
A. Европски парламент 
 
• Парламентот има три главни улоги: 

o Ја споделува со Советот моќта за дебатирање и донесување на 
европски закони;  

o Спроведува демократски надзор над сите институции на ЕУ, а 
особено на Комисијата. Има овластување за одобрување или 
отфрлање на номинациите на сите комесари и има право да ја 
критикува Комисијата во целина; и  

o Го споделува со Советот овластувањето над буџетот на ЕУ. На 
крајот од постапката, го донесува или го отфрла буџетот целосно,  
заедно со Советот. 

• Месечните пленарни седници се одржуваат во Стразбур (Франција) - 
„седиштето“ на Парламентот. Состаноците на парламентарните комисии и 
сите дополнителни пленарни седници се одржуваат во Брисел (Белгија), 
додека во Луксембург се наоѓаат административните канцеларии 
(„Генералниот секретаријат“). 

• 736 пратеници во Европскиот парламент се избираат непосредно од 
страна на универзален електорат на секои пет години; секој државјанин на 
ЕУ може да учествува во изборите и државјаните на ЕУ може да гласаат 
во која било земја-членка во којашто живеат. 

• Комисиите се основаат за решавање конкретни прашања. Има Комисија за 
вработување и социјални прашања, Комисија за права на жените и родова 
еднаквост, Комисија за надворешни работи и Комисија за граѓанска 
слобода, правда и внатрешни работи. Комисијата за претставки одговара 
на претставките поднесени од поединци што сметаат дека дошло до 
повреда на нивните права заштитени од ЕУ. 

 
Б. Совет на Европската унија 
 
• Институција со седиште во Брисел (Белгија), главно тело за носење 

одлуки на Европската унија. 
• Советот има одговорност за донесување одлуки и координација на: 
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o Донесување на европските закони, во многу области 
законодавството се носи заедно со Европскиот парламент; 

o Координирање на пошироките економски политики на земјите-
членки; 

o Дефинирање и спроведување на заедничките политики на ЕУ за 
надворешни работи и безбедност; врз основа на насоките на 
Европскиот совет (редовни состаноци на шефовите на 
државите или на владите на земјите-членки на ЕУ); 

o Склучување меѓународни договори меѓу ЕУ и една или повеќе 
земји или меѓународни организации; 

o Координирање на активностите на земјите-членки и донесување 
мерки во областа на полицијата и судската соработка по однос 
на кривичната материја; и 

o Одобрување на буџетот на ЕУ, заеднички со Европскиот парламент. 
• Советот е составен од министри на земјите-членки што се состануваат во 

рамки на Советот на Европската унија. Во зависност од прашањето на 
агендата, секоја земја ја застапува министерот одговорен за таа тема. 

• Претседателството со Советот е ротирачко, секоја земја претседава во 
период од шест месеци. Како дополнување, Советот за надворешни 
работи, составен од министри за надворешни работи од земјите-членки 
има постојан претседател – Високиот претставник на ЕУ за надворешна и 
безбедносна политика.  

• Советот на ЕУ може да издава регулативи, директиви, одлуки, заеднички 
дејства или заеднички ставови, препораки или акции. Исто така, може да 
носи заклучоци, декларации или резолуции. 

• Треба да се направи разлика меѓу Советот на ЕУ и Европскиот совет, 
којшто ги дефинира општите политички насоки и приоритети на 
Европската унија и го сочинуваат шефовите на државите или на владите 
на земјите-членки, заедно со Претседателот и Претседателот на 
Комисијата. Европскиот совет стана една од седумте институции на 
Унијата во декември 2009 год., со влегувањето во сила на Лисабонскиот 
договор. Неговиот претседател (во моментот Херман Ван Ромпој од 
Белгија) се избира со квалификувано мнозинство, а мандатот е со 
времетраење од две и половина години, со можност за уште еден избор. 

 
B. Европска комисија 
 
• Извршен орган со седиште во Брисел (Белгија). 
• Главните улоги на Европската комисија се следниве: 

o Предлагање законодавство на Парламентот и на Советот;  
o Управување и спроведување на политиките на ЕУ (на пример, 

анти-дискриминациони политики ) и на буџетот;  
o  Како „гаранција за одредбите“, Комисијата проверува дали секоја 

земја членка одговара на ЕУ законите соодветно. 
• Ја сочинуваат по еден Комесар од секоја земја-членка, , назначен од 

владите, посочен од Советот и одобрен од Европскиот парламент за 

http://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_state
http://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_state
http://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_government
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мандат од пет години, којшто работи непристрасно и независно, со 
одговорност за конкретна област. 

• Генералниот директорат за правда се состои од четири директорати - 
Граѓанска правда, Кривична правда, Основни права и Државјанство во 
Унијата, а од јануари 2011 год. и Директоратот за еднаквост. Улогите на ГД 
за правда се: 
o Промовирање на Повелбата на Европската унија за човекови права. 
o Координирање и промовирање развој на политика за борба против 

дискриминацијата врз основа на пол, расно или етничко потекло, 
религија или уверување, хендикеп, возраст или сексуална 
ориентација. Подигнување на свеста за еднаквост и 
недискриминација.  Координирање на развој на политики почитувајќи 
го принципот на недискриминација на етничките малцинства, особено 
Ромите; 

o Зајакнување на граѓанското општество со промовирање и заштита на 
правата на грѓаните во секојдневниот живот, обезбедување 
придобивки од европската интеграција, особено од правото за 
слободно движење во рамки на Европската унија. 

o Развој на европското право и обезбедување правна сигурност и 
вклучување на  граѓаните, потрошувачите и претпријатијата во 
остварувањето на нивните права во рамки на националните граници 
и надвор од нив; 

o Развој на кохерентна праведна политика за борба против криминалот 
во ЕУ врз основа на заемно признавање на судски одлуки, 
хармонизирајќи минимум одредби поврзани со кривичното 
процедурално право; и 

o Дијалог меѓу институциите на ЕУ и националните парламенти за 
развој на стабилни политики за правда. 

 
Г. Судот на правдата на Европската унија (Судот) 
 
• Главниот суд на ЕУ, со седиште во Луксембург. 
• Улогата на Судот е да ги интерпретира ЕУ законите и да обезбеди нивна 

примена  во сите земји-членки на ЕУ. 
• Судот на правдата го сочинуваат по еден судија од секоја земја-членка, е 

потпомогнат од осум општи адвокати, чијашто улога е да се изнесат 
разумни ставови за случаите на Судот на правдата. Судиите се 
назначуваат со заеднички договор на владите на земјите-членки, со 
мандат од шест години и можност за реизбор.  

• Главни надлежности: 
o Барања во врска со прелиминарна одлука: ако националниот суд 

има сомнеж во однос на толкувањето или применливоста на правото 
на ЕУ може, а во одредени случаи мора, да побара совет од Судот. 
Страните во постапката може да побараат од националниот судија да 
достави барање за такво упатување или судијата може спонтано да 
одлучи за упатување на случајот. Сите судови може да направат 
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упатување, но само судот од највисок степен е обврзан да го стори 
тоа. Советот се дава во форма на „прелиминарна одлука“ во која 
судот може да одреди, на пример, дали националното законодавство 
е во согласност со правото на ЕУ. Националниот суд до кого е 
упатена пресудата, при одлучување за спорот, е обврзан со даденото 
толкување. Пресудата на судот е обврзувачка и за другите 
национални судови пред кои е покренат истиот проблем; 

o Постапки кои се преземаат во случај на  неисполнување на 
обврските: Комисијата или земјите-членки може да покренат 
постапка доколку постои причина да се верува дека земјата-членка не 
ги исполнува своите обврски во согласност со правото на ЕУ. Врз 
основа на прелиминарната одлука, со која на засегнатата земја-
членка има можност да ‚ се одговори на претставките, Комисијата 
може да покрене претставка за прекршоци пред судот; и 

o Други надлежности за обезбедување правилно функционирање на 
институциите на ЕУ: жалби по точки од законот против пресудите од 
првостепените судови, преглед на одлуките на основниот суд за 
жалбите против одлуките на Трибуналот на Европската унија за 
државната администрација, активности за укинување на мерки 
донесени од институција, тело, канцеларија или агенција на 
Европската унија, активности за невршење преглед на законитоста и  
нефункционирањето  на институциите, телата, канцелариите или 
агенциите на Европската унија. 

• Судот на правдата може да заседава како независен суд, со голем состав 
од 13 судии или во состав од три или пет судии. Одлуките се носат со 
мнозинство.  
Не постојат неусогласени ставови; пресудите ги потпишуваат сите судии 
што учествувале во разгледувањето и се читаат јавно. 

 
Д. Агенција на Европската унија за основни права (АОП) 

 
Агенцијата на Европската унија за основни права (АОП) е независна агенција на 
ЕУ, основана на 1 март 2007 год., со седиште во Виена, Австрија. 
 
АОП има за цел да им обезбеди на институциите на ЕУ и на земјите-членки на 
ЕУ помош и експертиза во поглед на основните права при спроведувањето на 
правото на ЕУ. 
 
Главната задача на Агенцијата е прибирање и обезбедување објективни, 
веродостојни и споредливи податоци за состојбата со основните права во сите 
земји-членки на ЕУ во склоп на правото на ЕУ. 
 
АОП има за задача подигнување на свеста за основните права. 
 
Агенцијата нема овластување за:  
 



 

 
13 

Семинари за подигање на свеста за областа на недискриминација и еднаквост наменети за граѓанските организации 

• Проверка на поединечни претставки; 
• Примена на овластувања за носење регулаторни одлуки; или  
• Спроведување на систематско и постојано следење на земјите-членки на 

ЕУ.  
 
Организацијата и функциите на АОП се утврдени со Регулатива 168/2007. 
 
Агенцијата ги планира своите истражувања врз основа на годишните програми 
за работа и во рамки на тематските области наведени во Повеќегодишната 
рамка. Тековната Повеќегодишна рамка го опфаќа периодот 2007-2012 год. и ги 
покрива следните тематски области:  
 
(a) Расизам, ксенофобија и нетолеранција; 
(б) Дискриминација врз основа на пол, раса или етничко потекло, религија или 

уверување, хендикеп, возраст или сексуална ориентација и против лица од 
малцинствата и каква било комбинација на овие области (повеќекратна 
дискриминација); 

(в)  Компензација на жртви; 
(г) Правата на децата, вклучувајќи и заштита на децата; 
(д) Азил, миграција и интегрирање на мигранти; 
(ѓ) Визи и гранична контрола; 
(е) Учество на државјаните на Унијата во демократското функционирање на 

Унијата; 
(ж) Информатичко општество и особено, почитување на личниот живот и 

заштита на личните податоци; и 
(з) Пристап до ефикасна и независна правда. 
 
АОП тесно соработува со другите тела и институции што функционираат на 
национално и европско ниво. Има посебен Договор за соработка со Советот на 
Европа, а соработува и со граѓанското општество преку Платформата за 
основни права (ПОП). 
 
АОП ја покрива ЕУ и 27 земји-членки на ЕУ. Понатаму, земјите-кандидатки 
може да учествуваат во работата на Агенцијата како набљудувачи. 
Советодавните тела на здруженијата (коишто постојат во секоја земја-
кандидатка) ја одредуваат природата, степенот и начинот на кој секоја земја 
учествува во работата на АОП. 
 
Хрватска учествува како набљудувач во АОП од јули 2010 год. 
 
Советот на Европската унија може да ги повика земјите што склучиле Спогодба 
за стабилизација и асоцијација со ЕУ да учествуваат во работата на АОП. 

 
 

http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/index_en.htm
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1.1.2 Општи принципи и извори на правото на ЕУ во областа на 
недискриминацијата и еднаквоста 

 
ЕУ мора да дејствува во рамките на своите овластувања утврдени во 
договорите. Принципот на супсидивност ја регулира законитоста на 
спроведувањето на надлежностите: во областите што не спаѓаат во рамки на 
исклучителната надлежност (т.е. каде што надлежноста е споделена со 
земјите-членки), ЕУ може да презема мерки, само ако целите на тие мерки не 
се доволно постигнати од земјите-членки. 
 
Во случај на конфликт, правото на ЕУ преовладува над националното право. 
Судот на правдата има став дека ЕУ претствува нов правен поредок за чијашто 
цел земјите-членки имаат ограничување на правото на суверенитет и дека 
националниот суд има должност да ги става во сила одредбите од правото на 
ЕУ, дури и ако тоа значи одбивање на примената на спорниот национален 
закон, без разлика дали е донесен пред или по конретното право на ЕУ.  
 
Изворите на правото на ЕУ може да се поделат во три категории: 
 
• Примарни извори: договорите меѓу земјите-членки и спогодбите со трети 

земји; 
• Секундарни извори: регулативи, директиви, одлуки, препораки и мислења, 

како и оние што не се наведени во член 288 од Договорот за 
функционирањето на ЕУ (ДФЕУ): известувања и препораки; 

• Дополнителни извори: Општи принципи на правото на ЕУ развиени преку 
обичајното право на Судот. 

 
Примарни извори 
 
Примарното право (примарни или оригинални извори на правниот систем) е 
највисок извор на правото на Европската унија преовладува над сите други 
извори на право. Судот на правдата е одговорен за обезбедување на 
примарноста преку различни активности, како што се активности за 
поништување (член 263, TFEU) или донесување на прелиминарна одлука (член 
267, TFEU). 
 
Примарни извори се: 
 
• Договорите на Европската Унија ( (Договорот од Париз (18 април 1951 

год.), Договорот од Рим - Договорот за Евроатомот и Договорот за 
основање на Европската економска заедница (25 март 1957 
год.))Договорот од Мастрихт за основање на Европската унија (7 февруари 
1992 год.) и Договорот за спојување на извршните институции (8 април 
1965 год.). 

• Главни договори за менување на ЕУ: Единствениот европски акт (17 и 28 
февруари 1986 год.), Договорот од Амстердам (2 октомври 1997 год.), 
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Договорот од Ница (26 февруари 2001 год.) и Договорот од Лисабон (13 
декември 2007 год., кој е стапен во сила од 1 декември 2009 год.). 

• Протоколи приложени кон овие договори. 
• Дополнителни договори за измена на одредени делови од основачките 

договори. 
• Договорите за пристапување на новите земји-членки во ЕУ (1972 год.: 

Обединето Кралство, Ирска и Данска, 1979 год.: Грција; 1985 год.: Шпанија 
и Португалија; 1995 год.: Австрија, Финска и Шведска; 2003 год.: 
Кипар,Чешка, Естонија, Унгарија, Латвија, Литванија, Малта, Полска, 
Словачка и Словенија; 2005 год.: Бугарија и Романија). 

• Со Договорот од Лисабон се намалува обврзувачката сила на Повелбата 
за основни права во основачките договори. Понатаму, со член 6 од 
Договорот за ЕУ, Повелбата добива иста правна вредност како и 
договорите. На пример, во март 2011 год., Судот на правдата даде 
Пресуда во случајот C-236/09, Association Belge des Consommateurs Test-
Achats and Others врз основа на Директивата 2004/113/EЗ со значителна 
тежина на членовите 21 и 23 од Повелбата во утврдувањето кој го земаат 
предвид родот на осигуреникот како ризичен фактор во договорите за 
осигурување кој доколку не се земе предвид претставува дискриминација.  

• Повелбата се применува на активностите на сите институции и тела на ЕУ, 
но се применува во земјите-членки само при спроведување на правото на 
ЕУ. 

• Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со хендикеп е 
првата конвенција за човекови права за којашто ЕУ преговараше, ја 
потпиша и ја ратификуваше. Со тоа, се наметнуваат нови обврски на ЕУ, 
како и на сите држави потписнички. Меѓутоа, точниот опсег и 
ограничувањата на тие обврски треба да биде предмет на анализа. 

 
ВО ОБЛАСТА НА НЕДИСКРИМИНАЦИЈАТА И ЕДНАКВОСТА СЕ 
ПРИМЕНУВААТ СЛЕДНИТЕ ОДРЕДБИ: 
КОНСОЛИДИРАНА ВЕРЗИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА 
ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
 
Чл. 10: При дефинирањето и спроведувањето на своите политики и активности, 
Унијата ќе се стреми кон борба против дискриминацијата врз основа на пол, 
расно или етничко потекло, религија или уверување, хендикеп, возраст или 
сексуална ориентација. 
 
Чл. 19: (претходно член 13 TEC) 
 
1. Без да се доведе во прашање спроведувањето на другите одредби од 

договорите и во рамки на ограничувањето на надлежностите што со нив ‚ се 
доделуваат на Унијата, Советот, дејствувајќи едногласно во согласност со 
посебната законска постапка и по добивањето согласност од Европскиот 
парламент, може да преземе соодветни активности за борба против 
дискриминацијата врз основа на пол, расно или етничко потекло, религија 
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или уверување, хендикеп, возраст или сексуална ориентација. 
2. Со отстапување од став 1, Европскиот парламент и Советот, дејствувајќи во 

согласност со нормалната законска постапка, може да донесат основни 
принципи за стимулативните мерки на Унијата, исклучувајќи какво било 
усогласување на законите и регулативите на земјите-членки, за поддршка 
на дејствата преземени од земјите-членки во насока на постигнување на 
целите наведени во став 1. 
 

ПОВЕЛБА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 
 
Чл. 20: Сите лица се еднакви пред законот 
 
Чл. 21: 
 
1. Се забранува секаков вид на дискриминација врз основа на пол, раса, боја 

на кожата, етничко или социјално потекло, генетски одлики, јазик, религија 
или вера, политички или други ставови, припадност на национално 
малцинство, имот, раѓање, хендикеп, возраст или сексуална ориентација. 

2. Во рамки на примената на договорите, и без да се доведат во прашање 
какви било посебни одредби, се забранува секаков вид на дискриминација 
врз основа на националност. 

 
Секундарни извори 
 
Во член 288 од TFEU се наведуваат секундардните извори на правото на ЕУ: 
Регулативи (имаат општа примена во сите земји членки и се во целост 
обврзувачки), директиви (обврзувачки за постигнување на резултатот, за секоја 
земја-членка за којашто се наменети, но оставаат простор за националните 
власти да ги изберат начинот и методите на спроведување), одлуки (обрзувачки 
во целост за страните на коишто се однесуваат) и препораки и мислења 
(немаат обврзувачки елементи). 
 
• Регулативи 

o Обврзувачки правен акт; 
o Директно применлив: стапува на сила со неговото објавување во 

Службениот весник на Европската унија, од датумот наведен во него 
или во отсуство на датум, од дваесеттиот ден по објавувањето; 

o Не обврзуваат  на преземање национални мерки за спроведување; 
o Поединците во националните судови може да се повикаат на нив; и 
o Општа примена - се применуваат во сите земји-членки. 

 
• Директиви 

o Обврзувачки правен акт; 
o Стапуваат на сила на датумот наведен во нив или на дваесеттиот ден 

по нивното објавување во Службениот весник на Европската унија; 
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o Но бараат домашни мерки за спроведување во одреден временски 
период од донесувањето; 

o Земјите-членки мора да осигурат донесување на мерки за 
спроведување пред истекувањето на рокот, така што националните 
закони ќе бидат во согласност со условите од Директивата - овој 
процес се нарекува транспонирање на Директивата; 

o Одговорност на националниот суд е да гарантира целосна 
ефективност на општиот принцип на недискриминација, како што е 
предвидено во предметните директиви, отфрлајќи ги одредбите од 
националниое закон што може да се судрат со правото на ЕУ, дури и 
пред истекувањето на рокот предвиден за транспонирање на таа 
директива; 

o Откако ќе истече пропишаниот период за транспонирање, поединците 
може да се повикаат на директивите пред националните судови, но 
само во парници против државата или против државни службеници и 
тоа само во случај кога се исполнети одредени услови; и 

o Земјите-членки може да сносат одговорност за неспроведување 
или несоодветно транспонирање на директивите. 

 
• Одлуки 

o Обврзувачки правен акт; 
o Но само за страните на коишто се однесуваат, на пример, 

претпријатие што е основано во спротивност со законот за 
конкурентност; и 

o Поединците во националните судови може да се повикаат на нив. 
 
Во областите на недискриминација и еднаквост, секундарен извор на правото 
на ЕУ се директивите. Најважни се следните Директиви на Советот: 

• 2000/43/EЗ од 29 јуни 2000 год. за спроведување на принципот за 
еднаков третман на лицата без оглед на расното или етничко потекло 
(исто така, може да се најде под називот Директива за раси или 
Директива за еднаквост на расите); 

• 2000/78/EЗ од 27 ноември 2000 год. за воспоставување на општа рамка 
за еднаков третман при вработување и професија (исто така, може да се 
најде под Рамковна директива за вработување или Директива за 
еднаквост при вработување). 

Директиви за родова еднаквост, како што се: 
• 2004/113/EЗ од 13 декември 2004 год. за спроведување на принципот за 

еднаков третман меѓу мажите и жените при  снабдување и пристап до  
стоки и услуги; 

• 2006/54/EЗ од 5 јули 2006 год. за спроведување на принципот на еднакви 
можности и еднаков третман на мажите и жените во областите на 
вработување и професија (преработена). 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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Во 2008 год. Комисијата предлага Директива за спроведување на принципот за 
еднаков третман на лицата без оглед нанивната религиозна припадност или 
убедување, хендикеп, возраст или сексуалната ориентација , во случаи на 
нивно вработување  и да се обезбеди потребниот степен на заштита на исто 
ниво со нивното расно или етничко потекло во согласност со Директивата 
2000/43/ЕС. Оваа директива не е уште донесена, но продолжуваат преговорите 
за предлогот со Советот.  
 
Дополнителни извори на право 
 
Дополнителното право се состои на непишани извори на европското право, 
коишто имаат правно потекло и се користат во случаите кога примарното и/или 
секундарното законодавство не го решаваат прашањето. 
Судот на правдата има развиено општи принципи на правото коишто 
вклучуваат: 
 
• еднаквост/недискриминација; 
• пропорционалност; 
• правна сигурност/легитимни очекувања/без ретроактивност; 
• правото треба да се слушне;  
 
Судот на правдата има направено интерпертации на неколку судски одлуки: 
Директива 2000/43/ЕС на Советот од 29 јуни 2000 год. за спроведување на 
принципот за еднаков третман на лицата без оглед на расното или етничко 
потекло и  Директива 2000/78/EС на Советот од 27 ноември 2000 год. за 
воспоставување на општа рамка за еднаков третман при вработување и 
професионалност како и Директивата на Советот за спроведување на 
принципот на еднаков третман на мажите и жените при вработување и 
професионалност и при снабдување и пристап до  стоки и услуги, особено 
2004/113/EС и 2006/54/EС.  
 
1.1.3 Неспроведување на правото на ЕУ 
 
Кога земјата-членка на ЕУ не обезбедува целосно и правилно спроведување 
на директивата во националното законодвство до истекувањето на рокот за 
спроведување, поединецот може да се повика на одредбите од директивите 
пред националните судови. Овој случај е познат како принцип на „директен 
резултат“.  
 
Поединецот ќе треба да покаже дека одредбата на која се повикува е прецизен 
и безусловен принцип, којшто е доволно функционален за да се применува од 
страна на националниот суд и следствено може да ја регулира правната 
состојба на поединецот. Меѓутоа, општ е ставот дека принципот на директен 
резултат се применува само на претставки против институции од јавен карактер 
или цо случај на „еманација на државата“. 
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Како такви, во однос на парничната постапка меѓу приватни лица или субјекти, 
директивата има и т.н. „индиректен резултат“. Како што е претходно 
наведено, државите, а особено домашните судови, се обврзани да сторат се 
што е во нивна надлежност за остварување на резултатите дефинирани во 
директивата. Со индиректниот резултат се бара од домашните судови да го 
толкуваат постоечкото национално право, колку што е можно, во согласност со 
директивата што треба да се спроведува.  
 
На пример, во случајот со директивите за антидискриминација, неопходно е за 
Судот на правдата да одлучи кои услови имаат директен или индиректен 
ефект. 
 
Ако земјата-членка не ја спроведе директивата во дадената временска рамка, 
ќе се смета за одговорна за штетите нанесени на поединците поради 
неспроведувањето. Овој случај се нарекува Francovich штети.2  
 
Земјите-членки доставуваат извештај до ЕУ за примената на Директивата за 
расна еднаквост (2000/43/EС) до 19 јули 2005 год. и за примената на 
Директивата за еднаквост при вработување (2000/78/EЗ) до 2 декември 2005 
год. Која се обновува  на секои пет години потоа. Комисијата достави извештај 
за спроведувањето на Директивата за расна еднаквост и Директивата за 
еднаквост при вработување во 2006 и 2008 год. Во суштина, спроведувањето 
на директивите се смета за позитивно и сите земји-членки ги имаат спроведено 
во националното законодавство. Сепак, има уште голем број на постапки што 
треба да се решат во однос на неправилното спроведување на овие директиви.  
 
Граѓанските организации треба да достават информации до Комисијата, заради 
надополнување на извештаите  и ако е неопходно критикување и коригирање 
на информациите доставени до Комисијата од страна на националните влади, 
во согласност со член 19 од Директивата 2000/78/ЕС и член 17 од Директивата 
2000/43/ЕС. 
 
Користен референтен материјал: 
 
Договор за функционирање на ЕУ (ТФЕУ); 
Повелба за основните права во Европската унија;  

                                                 
2  Франкович и Бонифациј в. Италија (Заеднички каузи Ц-6/90) решен од Европскиот суд на 

правдата во 1991 год. во случајот Франкович ЕСП наведе три услови што се неопходни и 
доволни за воспоставување обврска во согласност со овој принцип. Тоа се: 
• Правилото што е прекршено треба да вклучува доделување на права на поединците; 
• За содржината на таквите права мора да постои можност за констатирање на состојбата 

врз основа на одредбите од предметната директива; и 
• Мора да постои причинско-последична поврзаност меѓу прекршувањето на обврската на 

државата и загубата и штетата што ги претрпел поединецот. 
 Понатаму, прекршувањето на правото на ЕУ мора да биде доволно сериозно за поединецот 

да добие права за штетите. 



 

 
20 

Семинари за подигање на свеста за областа на недискриминација и еднаквост наменети за граѓанските организации 

Директива 2000/43/EС од 29 јуни 2000 год. за спроведување на принципот на 
еднаков третман на лицата без оглед на расното и етничко потекло; и 
Директива 2000/78/EС од 27 ноември 2000 год. за воспоставување на општа 
рамка за еднаков третман при вработување и професионалност.               
 
Дополнителни извори: 
 
Европски суд за човекови права, Агенција за човекови права:  Прирачник за 
европското право поврзано со недискриминација, 2010 год.               
 
1.2 Краток вовед во релевантните институции и правни одредби на 

Советот на Европа за недискриминација и еднаквост 
 
1.2.1 Важни институции на Советот на Европа  
 
Советот на Европа е основан на крајот од Втората светска војна заради 
промовирање на европското единство, заштита на човековите права и 
олеснување на социјалниот и економскиот напредок. Има 47 земји-членки, 
вклучувајќи ги земјите-членки на ЕУ и земјите-кандидатки. Советот на Европа 
има воспоставено неколку тела со посебни надлежности за заштита на 
човековите права, а особено правата на малцинствата, како што се: 
 
a. Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) којшто го надгледува 

спроведувањето на Европската конвенција за заштита на човековите 
права и основните слободи (ЕКЧП). ЕСЧП и Европскиот суд на правдата 
(ЕСП) започнаа доста динамичен дијалог, којшто има влијание на двете 
институции и е во насока на развивање нови стандарди за заштита: 
следствено, ЕСЧП има влијание врз правото на ЕУ со утврдување на 
индиректна дискриминација, одлучување по барање за позитивни мерки, 
повторно дефинирање на товарот за докажување и користење статистички 
податоци и социо-правни алатки во процената на можните повреди на 
член 14, како што е во случајот Д.Х. и Другите в. Република Чешка (2007). 
Слично, ЕСП во своите пресуди сега почесто го вградува концептот на 
човекови права, како што е човечкото достоинство, на пример, П. В. С. и 
Советот на Корнвал. Имено, ЕСЧП може да разгледува дискриминација 
во областите коишто не спаѓаат во полето на примена на директивите, но 
спаѓаат во рамки на правата што се гарантираат со Европската 
конвенција, како што е предвидено со член 14 или на правата што се 
предвидени во случајот на страните што го ратификуваа Протокол 14. 

б.  Комесарот за човекови права во рамки на Советот на Европа има 
надлежност за ефективно следење на човековите права и помагање на 
земјите-членки во спроведување на стандардите на Советот на Европа за 
човекови права, утврдување на можните недостатоци во законите и 
практики што се однесуваат на човековите права и обезбедување совет и 
информации за заштитата на човековите права во регионот; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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в. Европскиот комитет за социјални права ја следи усогласеноста со 
Европската социјална повелба, Дополнителниот протокол од 1988 год. и 
ревидираната Европска социјална повелба; 

г. Советодавен комитет за Рамковната конвенција за заштита на 
националните малцинства (РКНМ) го следи спроведувањето на РКНМ; и 

д. Европска комисија против расизам и нетолеранција (ЕКРН) е 
независно тело за следење на човековите права, специјализирано за 
борба против расизмот, расната дискриминација, ксенофобијата, 
антисемитизмот и нетолеранцијата. 

 
1.2.2 Важни одредби  
 
− Европска конвенција за заштита на човековите права и основните слободи 
 
Со член 14 од Европската конвенција за заштита на човековите права и 
основните слободи се обезбедува одредена заштита против дискриминацијата 
во однос на другите права што се предвидуваат со Конвенцијата.3  
 
− Со Протокол бр. 12 кон Конвенцијата,4 којшто стапи на сила на 1 април 

2005 год., се воведува општа забрана за дискриминацијата. Во времето на 
изготвување на овој материјал (мај 2011 год.), од 32 земји вклучени во овој 
проект, Хрватска, Кипар, Финска, Холандија, Романија, Србија, Словенија, 
Шпанија и Поранешна Југословенска Република Македонија го 
ратификуваа и се обврзани со Протокол бр. 12. 

 
По исцрпувањето на сите ефективни национални правни лекови, во случаите 
што се однесуваат на прашањата опфатени со Европската конвенција за 
човекови права и протоколите, лицата може да се обратат до Европскиот суд за 
човекови права во Стразбур. Тоа може да се направи во согласност со член 14 
од Конвенцијата, но  под услов да има упатување и до друг член или ако 
земјата ја ратификувала Конвенцијата, а тоа да се изведе во согласност со 
Протокол 12 кон Конвенцијата. 
 
- (Ревидирана) Европска социјална повелба 
 

                                                 
3  ЕКЧП чл. 14: Уживањето на правата и слободите утврдени во оваа Конвенција се 

обезбедува без дискриминација на која било основа, како што се пол, раса, боја на кожата, 
јазик, религија, политички или други ставови, национално или социјално потекло, припадност 
на национално малцинство, имот, раѓање или друг статус. 

4  Протоколот бр.12 од ЕКЧП стапи на сила на 1 април 2005 год., во март 2011 год. има 18 
ратификации и 19 потпишувања без ратификација. Член. 1: 1 Уживањето на кое било право 
утврдено со закон се обезбедува без дискриминација на која било основа, како што се пол, 
раса, боја на кожата, јазик, религија, политички или други ставови, национално или 
социјално потекло, припадност на национално малцинство, сопственост, раѓање или друг 
статус. 2 Јавните органи нема да вршат дискриминација на лицата врз која било од основите 
наведени во став 1. 



 

 
22 

Семинари за подигање на свеста за областа на недискриминација и еднаквост наменети за граѓанските организации 

Европската социјална повелба на Советот на Европа вклучува и општи одредби 
за недискриминација (член Д), како и посебни одредби во однос на правата на 
различни потенцијално ранливи групи: деца и млади, жени, лица со хендикеп, 
работници – мигранти и постари лица. 
 
Во согласност со Европската социјална повелба може да се достават и 
колективни претставки до Европскиот комитет за социјални права, ако 
засегнатата земја-членка ја прифаќа постапката за колективни претставки (од 
32 земји вклучени во овој проект, следните земји ја прифатија: Белгија, 
Бугарија, Грција, Ирска, Италија, Кипар, Норвешка, Португалија, Словенија, 
Финска, Франција, Холандија, Хрватска, Шведска и Поранешна Југословенска 
Република Македонија. Само Финска го прифати и правото на националните 
граѓански организации  за поднесување претставки против Европската 
социјална повелба, во согласност со постапката за колективни претставки. 
 
Референтен материјал користен за овој дел: 
Европска конвенција за заштита на човековите права и слободи (Европска 
конвенција за човекови права) и неговиот Опционен протокол; Извадоци од 
истражувањата за советодавност подготвени од Комитетот за советување на 
Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства; Извадоци од 
државните извештаи подготвени од Европската комисија против расизам и 
нетолеранција или од Европскиот комитет за социјални права; табели со факти 
направени од Европскиот суд за човекови права за: хомосексуалност, расна 
дискриминација, ментално здравје,правата на ромите и треанссексуалците5; и 
Европскиот совет за човекови права, Агенцијата за човекови права: Прирачник 
за европското право поврзано со недискриминација, 2010 год. 
  
1.3 Краток вовед во релевантните институции и правни одредби на 

Обединетите нации за недискриминација и еднаквост 
 
Во рамки на Организацијата на обединети нации развиен е сеопфатен систем 
за заштита на човековите права, вклучувајќи го правото на еднаквост како 
човеково право, но и: 
 
- Меѓународен договор за граѓански и политички права (МДГПП), чиешто 

спроведување го следи Комитетот за човекови права (КЧП);6 
- Меѓународен договор за економски, социјални и културни права 

(МДЕСКП), чиешто спроведување го следи Комитетот за економски, 
социјални и културни права (КЕСКП);7 

                                                 
5  Податоците се достапни на следниов линк: 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/. 
6  МДГПП, член 26: Сите лица се еднакви пред законот и имаат право на еднаква заштита 

според законот, без каква било дискриминација. Во таа насока, со закон се забранува каква 
било дискриминација и на сите лица им се гарантира еднаква и ефективна заштита од 
дискриминација врз која било основа, раса, боја на кожата, пол, јазик, религија, политички 
или други ставови, национално или социјално потекло, имот, раѓање или друг статус. 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/
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- Меѓународна конвенција за елиминирање на сите форми на расна 
дискриминација (МКЕРД), чиешто спроведување го следи Комитетот за 
елиминирање на сите форми на расна дискриминација (КЕРД);8  

- Конвенција за елиминирање на сите форми на дискриминација против 
жените, чиешто спроведување го следи Комитетот за елиминирање на 
дискриминацијата против жените (КЕДПЖ);9 

- Конвенција за правата на детето, чиешто спроведување го следи 
Комитетот за права на детето (КПД);10 и 

- Конвенција за правата на лицата со хендикеп, чиешто спроведување го 
следи Комитетот за права на лицата со хендикеп (КПЛХ).11  
 

                                                                                                                                                         
7  МДЕСКП, член 2 2. Земјите-потписнички на овој Договор гарантираат дека правата 

предвидени во овој Договор ќе се реализираат без дискриминација во однос на расата, 
бојата на кожа, полот, јазикот, религијата, политичките или други ставови, националното или 
социјално потекло, сопственост, раѓање или друг статус. 

8  МКЕРД, член 1 1. Во оваа Конвенција, терминот „расна дискриминација“значи правење 
разлика, исклучување, граничување или претпочитање врз основа на расата, бојата на 
кожата, потеклото или националното или етничко потекло што имаат за цел или резултат 
поништување или намалување на признавањето, уживањето или спроведувањето, на исто 
ниво, на човековите права и основни слободи во политичкото, економското, социјалното, 
културното или кое било друго поле на јавен живот. 

9  КЕДПЖ, член 1. За целите на оваа Конвенција, терминот „дискриминација на жените“ значи 
правење разлика, исклучување или ограничување врз основа на полот што имаат за цел или 
резултат поништување или намалување на признавањето, уживањето или спроведувањето 
на човековите права и основни слободи во политичкото, економското, социјалното, 
културното или кое било друго поле на јавен живот од страна на жените, без оглед на 
нивниот брачен статус, врз основа на еднаквоста меѓу мажите и жените. 

10  КПД, член 2.1: Земјите потписнички ќе ги почитуваат и обезбедуваат правата утврдени во 
оваа Конвенција за сите деца во рамки на нивната надлежност без дискриминација од каков 
било вид, без оглед на расата, бојата на кожата, полот, јазикот, религијата, политичките или 
други ставови, национално, етничко или социјално потекло, имот, хендикеп, раѓање или друг 
статус на детето или неговиот родител или правен старател. 2. Земјите потписнички 
преземаат соодветни мерки за да осигурат дека детето е заштитено од сите форми на 
дискриминација или казна врз основа на статусот, активностите, изнесените мислења или 
верувања на родителите, законските старатели или членовите на семејството на детето.  

11  КПЛХ, член. 2. „Дискриминација врз основа на хендикеп“ значи правење разлика, 
исклучување или ограничување врз основа на хендикеп што има за цел или резултат 
поништување или влошување на признавањето, уживањето или спроведувањето на сите 
човекови права и основни слободи во политичката, економската, социјалната, културната, 
граѓанската или друга област, на еднаква основа со другите. Ги вклучува сите форми на 
дискриминација, вклучувајќи одбивање на разумно прилагодување; 
Видете и член 3 и 5.1. Земјите потписнички признаваат дека сите лица се еднакви пред 

 законот и имаат право, без дискриминација, на еднаква заштита и еднакви придобивки од 
законот. 
2. Замјите потписнички забрануваат секаква дискриминација врз основа на хендикеп и им 
гарантираат на лицата со хендикеп еднаква и ефективна правна заштита против 
дискриминација на сите основи. 3. Со цел промовирање еднаквост и елиминирање на 
дискриминацијата, страните потписнички ги преземаат сите соодветни чекори за 
обезбедување разумно прилагодување. 4. Посебните мерки што се неопходни за 
забрзување или за постигнување de facto еднаквост на лицата со хендикеп, нема да се 
сметаат за дискриминација во согласност со условите во оваа Конвенција. 
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Кога земјата е потписничка на Првиот изборен протокол кон Меѓународниот 
договор за граѓански и политички права или го има прифатено правото за 
поединечна жалба во согласност со Конвенцијата за елиминација на сите 
форми на расна дискриминација, Конвенцијата за елиминација на 
дискриминацијата против жените или Конвенцијата за правата на лицата со 
хендикеп, поединечни претставки може да се поднесат до соодветните 
комитети. 
 
Граѓанските организации  треба, преку алтернативни извештаи, меморандуми и 
поднесоци, да ги известуваат Комитетите што ги проверуваат извештаите на 
земјата за МДКПП, МКЕРД, КЕДПЖ, КПД и КПЛХ за примерите на 
дискриминација или неисполнувањето на обврските за обезбедување еднаков 
третман. 
 
Во 2006 год. Советот на ОН за човекови права го воспостави Универзалниот 
периодичен преглед (УПП) што претставува единствен процес што вклучува 
преглед на евиденцијата за човекови права на сите 192 земји-членки на ОН, на 
секои четири години. Со Резолуцијата 60/251 на Генералното собрание на ЕУ, 
се овластува Советот, „Да врши универзален периодичен преглед, заснован на 
објективни и веродостојни информации за исполнувањето од секоја земја на 
обврските и заложбите за човекови права на начин што ќе осигури 
универзалност на опфатноста и еднаков третман во сите земји“. 
 
Во контекст на УПП, граѓанските организации  имаат важна улога во учеството 
во дебати на национално ниво и во изготвувањето на националните извештаи, 
како и во можноста за поднесување информации што може да се додадат во 
извештајот на „другите заинтересирани страни“, којшто се зема предвид при 
прегледот. Исто така, може да ги охрабрат владите заинтересирани за 
човековите права да покренат одредени прашања при прегледот. 
Информациите што ги обезбедуваат граѓанските организации може да бидат 
изнесени од која било држава што учествува во интерактивната дискусија во 
текот на прегледот на состанотокот на Работната група. Граѓанските 
организации  може да присуствуваат на сесиите на работната група за УПП и 
може да даваат изјави на редовната сесија на Советот за човекови права кога 
се разгледуваат резултатите од прегледот на земјата. 
 
Материјали користени за овој дел: 
 
Извадоци од релевантни делови од проверката на националните периодични 
извештаи до Комитетите за КЕДПЖ, МКЕРД, КПД и КЧП. 
 
Канцеларија на Високиот комесар за човекови права, Технички насоки за 
поднесување на на засегнатите страни и 
 
ФИДХ  Делегацијата на Обединетите нации, Универзален периодичен извештај 
(2009). 
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2 ОПШТИ ПОДАТОЦИ: ПРАВНА РАМКА НА ЕВРОПСКОТО ПРАВО 
ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈА  

 
Наведената цел на Директивата за расна еднаквост (2000/43/EС) и Директивата 
за еднаквост при вработување (2000/78/EС) е „воспоставување на рамка за 
борба против дискриминацијата врз основа на расно или етничко потекло, 
хендикеп, религија или вера, возраст или сексуална ориентација во насока на 
стапување на сила на принципот за еднаков третман во земјите-членки“. 
Директивите за спроведување на принципот за еднаков третман на 
мажите и жените (2006/54/EС – преработената директива – вработување и 
професионалност; 2004/113/EС – снабдување и пристап до  стоки и услуги) 
имаат скоро иста цел. Заедно, директивите на ЕУ против дискриминација 
пропишуваат:  
 
• воспоставување на минимален стандард за заштита од дискриминација во 

националните закони; и  
• минимум обврски на земјите-членки за воспоставување одредби и 

механизми за имплементација и спроведување на таквите закони 
промовирање и поттикнување еднаков третман. 

 
Во продолжение следи резиме на главните одредби од Директивата за расна 
еднаквост и Директивата за еднаквост при вработување. Ова кратко резиме не 
треба да се смета за дефинитивно толкување на законот; иако е направен 
секаков напор податоците да бидат точни на денот на објавувањето (мај 2012 
год.), законот за недискриминација постојано се менува.  Ова резиме има за 
цел да послужи како општпи податоци за главните оддели во овој прирачник. 
 
2.1 Дефиниции на дискриминација 
 
Со Директивите (член 2) се забранува директна и индиректна дискриминација 
врз основа на расно или етничко потекло (Директива 2000/43/EС) и хендикеп, 
религија или убедување, возраст и сексуална ориентација (Директива 
2000/78/EС), коишто во овој прирачник заедно се нарекуваат „забранети 
основи“. 
 
2.1.1 Директна дискриминација  
 
Директна дискриминација (член 2(2)(a) постои кога едно лице (Б) се третира 
понеповолно отколку што е, било или ќе биде друго лице (В) во 
компатибилна состојба, врз која било забранета основа.  
 
• Освен врз основа на возраст, не постои општо оправдување за директна 

дискриминација; 
• Мотивот или намерата на дикриминирачкото лице (А) не е важен; 

прашањето е дали (Б) добило помалку поволен третман; 
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• „Помалку поволен третман“ може да вклучува одбивање, отфрлање, 
исклучување, нудење помалку поволни рокови и услови или послаба 
услуга, одбивање на избор или можност; 

• Со цел да се утврди директна дискриминација, неопходно е да се 
идентификува реално или хипотетично лице за споредба (В), чиишто 
релевантни околности се исти или речиси исти, но лицето добива, 
добивало или ќе добива поповолен третман отколку (Б); 

• Не мора да значи дека соодветната забранета област се применува кај 
лицето (Б) што е понеповолно третирано. Праведно или не, (Б) може да се 
смета за лице кај кого се применува таа основа („дискриминација по 
перцепција“) или може да се поврзи со некој кај кого се применувала 
основата или се верува дека е лице кај кое се применувала основата 
(„дискриминација по асоцијација“) ;12 и  

• Пропагирањето намера за третирање на лицата помалку поволно врз која 
било забранета основа се смета за директна дискриминација.13 

 
2.1.2 Индиректна дискриминација  
 
Индиректна дискриминација (член 2(2)(б)) постои кога очигледно неутрална 
одредба, критериум или практика ги става лицата врз кои се применува една од 
забранетите основи во особено подредена положба во споредба со другите 
лица освен ако предметната одредба, критериум или практика се објективно 
оправдани. За одредбата, критериумот или практиката да бидат 
објективно оправдни, тие мора да имаат легитимна цел и мора да бидат 
соодветно и неопходно средство за постигнување на целта.  
 
• Одредбата, критериумот или практиката мора да бидат „неутрални“ во 

поглед на сите забранети основи (на пример, лицето да биде над 
одредена висина или да има живеено во областа подолго од две години); 
доколку експлицитно се однесуваат или се насочени кон која било од 
заштитените основи (на пример, бела боја на кожата); во тој случај се 
работи за директна дискриминација; 

• Одредбата, критериумот или практиката може да бидат формално 
барање, како на пример, барање за работа или за прием во училиште или 
универзитет, може да биде договорена постапка, на пример критериумите 
за избор на технолошки вишок, може да биде неформално правило или 
практика како и договореното вработување. 

• Во некои случаи подредената положба е очигледна и неоспорена, на 
пример, кодексот за облекување што забранува носење делови од облека 
на главата, ги става во подредена положба муслиманските жени и 
припадниците на некоие племе или барањето за работно искуство од пет 
години, ги става во подредена положба младите баратели на работа. 

                                                 
12  Колеман в. Атриџ Ло и Стив Ло, случај C-303/06, 17 јули 2008 год.  
13  Центарот за еднакви можности и телото против  расизам в. Фирма Ферун НВ случај 

C-54/07, 10 јули 2008 год.  
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• Во други случаи, можеби има потреба за прибирање податоци што ќе 
укажат на подредената положба, на пример, за да се прикаже дека при 
изборот на работници со скратено работно време за технолошки вишок, 
жените ќе бидат ставени во подредена положба, потребен е доказ дека 
непропорционално повеќе жени, отколку мажи, работат со скратено 
работно време и дека нема помалку мажи од жени што работат со полно 
работно време; и 

• Одредбата, критериумот или практиката може да бидат објективно 
оправдани во една ситуација, но може да не се објективно оправдани во 
друга.  
 
Тестот за пропорционалност14 што се предвидува со директивите (дали 
избраната одредба, критериум или практика од страна на наводната 
дискриминирачка страна претставува соодветно и неопходно средство за 
постигнување на легитимна цел) мора да се применува во секој од 
случаите. На пример, веројатноста за ставање во подредена положба со 
барањето за вработување под услов  поседување на возачка дозвола 
подолго од три години, е непропорционално поголема кај лицата со 
одреден хендикеп и кај жените во некои општества. Ако работното место е 
возач со полно работно време, тогаш барањето е оправдано.  Ако 
работното место повремено вклучува возење, на пример вршење 
инспекција или присуство на состанок во друг град, при што брањето за 
поседување на возачка дозвола може да има легитимна цел, на пример, за 
лицето да биде присутно на различни локации, можеби не е соодветно и 
неопходно за исполнување на целта; достапни се други помалку 
дискриминирачки мерки со помал дополнителен товар за работодавачот. 
 

2.1.3 Вознемирување 
 
Во согласност со директивите вознемирувањето (член 2(3)) се смета за 
форма на дискриминација во случаите кога несаканото однесување поврзано 
со која било забранета основа е со цел или резултат - повреда на 
достоинството на лицето (Б) и за создавање заплашувачка, непријателска, 
деградирачка, понижувачка или навредлива средина.  
 
• При одредувањето дали дошло до вознемирување, нема потреба од 

идентификување на компаратор; 
• „Несакано“ е во суштина исто што и „недобредојдено“ или „неодобрено“; 
• Несаканото однесување може да вклучува секаков вид на однесување, 

вклувајќи изговори или пишани зборови или малтретирање, слики, 
графити, физички гестови, изрази на лице, мимикрија, шеги или физички 
контакт; 

                                                 
14  Р-в Државен секретаријат за вработување . С. Смит У Анор. Ц-167/97 [1999]; Билка –

Кофхаус ГмбХв Карин Вебер вон Харц Случај 170/84 [1986]. 
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• Еден инцидент што е доволно сериозен може да претставува 
вознемирување;  

• Однесувањето ќе биде поврзано со забранета основа, ако основата се 
применува на (Б) или ако има какво било врска со забранетата основа. (Б) 
можеби претрпел вознемирување бидејќи може погрешно да се смета за 
лице на кое се применува таа основа или поради неговата поврзаност со 
некое лице на кого се применува таа основа, како што е член на семејство 
или пријател или поради фактот што (Б) е познат по поддршката на лица 
врз  кои таа основа се применува;  

• Ако лицето (А) е вклучено во непожелно однесување со намера да го 
повреди достоинството на (Б) и да создаде заплашувачка, непријателска, 
деградирачка, понижувачка или навредлива средина, во тој случај се 
смета за вознемирување, без оглед на конкретните резултати врз (Б); и 

• Дури и ако (А) не е со таа намера, несаканото однесување на (А) ќе се 
смета за вознемирување доколку го има тој резултат. При одредувањето 
дали однесувањето го имало тој резултат, судот најверојатно ќе ја земе 
предвид перцепцијата на (Б) и другите релевантни околности. 
 

2.1.4 Упатства за дискриминација  
 
Со Директивите (член 2(4)) се даваат упатства за дискриминаторско 
однесување за која било забранета основа и форма на дискриминација. 
 
• Упатството може да се однесува на директна дискриминација, на пример 

за отфрлање или исклучување на лице на кое се применува конкретна 
забранета основа; упатството може да се однесува на индиректна 
дискриминација, на пример за примена на критериум што ги става лицата 
на кои се однесува конкретната основа, во подредена положба; 

• Може да се даде упатство на лице во рамки на организација или од една 
организација на друга, каде што нормално се очекува од втората 
организација да ги почитува упатствата од првата, на пример, 
работодавачот може да даде упатства на агенција за вработување да не 
упатува лица од одредено етничко потекло; 

• Ако лицето го почитува дискриминирачкото упатство, постои веројатност 
тие да извршат дискриминација; и 

• Ако лицето одбие да го почитува барањето и како последица на тоа се 
соочува со помалку поволен третман, може да поднесе претставка за 
директна дискриминација на забранета основа, што била предмет на 
дискриминирачко упатство. 

 
2.1.5 Виктимизација 
 
Директивите не ја дефинираат виктимизацијата како форма на 
дискриминација. Со Директивите (2000/43/EС член 9; 2000/78/EС член 11) се 
бара националните закони да вклучуваат мерки „што се неопходни за заштита 
на поединците од негативните последици или негативниот третман“, како 
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последица на поднесување или поддржување претставка или постапка за 
усогласување со директивите или националните закони за антидискриминација. 
Со цел усогласување со ова барање, голем број земји-членки ја вклучуваат и 
виктимизацијата заедно со другите форми на забрането однесување.  
 
• Во случаите кога виктимизацијата се смета за форма на забрането 

однесување, поднесувањето претставка или покренувањето или 
поддршката на постапки за усогласување со директивите или 
националните закони за антидискриминација, често се нарекува 
„заштитено дејствување“. 

• Заштитеното дејствување може го стори кое било лице, не само лицето 
што ја поднесува претставката или ја покренува постапката, туку и лице 
што е подготвено да даде доказ или поддршка на случајот на жртвата пред 
суд; 

• Слично, виктимизацијата може да ја направи кое било лице, не само 
работодавачот или давателот на услуга против кого е поднесена 
претставката, туку на пример и можен иден работодавач;  

• Нема потреба за идентификување на споредбен пример за да се докаже 
дека лицето било подложено на негативен третман, како последица на 
заштитено дејствување; и 

• Виктимизацијата може да се случи кога се прекинува врската на која што 
се однесува заштитеното дејствување; на пример, во случаите кога 
одредено лице што поднело претставка за дискриминација на претходно 
работно место не добива препорака од претходниот работодавач и не го 
вработува новиот работодавач.15  

 
Ако земјите-членки не ја вклучуваат виктимизацијата како форма на забрането 
однесување, во тој случај треба да донесат во националното законодавство 
нови начини и постапки за обезбедување на потребната заштита. 
 
2.2 Материјален опсег на директивите 
 
Со Директивата 2000/78/ЕЗ (член 3) се забранува дискриминација во следните 
области: 
 
• Пристап до вработување, самовработување и работа (вклучувајќи и 

унапредување); 
• Пристап до стручно упатување и обука; 
• Вработување и работни односи, вклучувајќи отпуштање и плата; и 
• Членство и вклученост во организации на работници и на работодавачи 

или во други професионални организации. 
 
Со Директива 2000/43/ЕС (член 3) се предвидува многу посеопфатна заштита 
против дискриминација и се применува во следните случаи: 
                                                 
15  Случај Котев Гранада Ц-185/1997, 22 септември 1998 г. 
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• Пристап до вработување, самовработување и работа (вклучувајќи и 
унапредување); 

• Пристап до стручно упатување и обука; 
• Вработување и работни односи, вклучувајќи отпуштање и плата; 
• Членство и вклученост во организации на работници и на работодавачи 

или во други професионални организации; 
• Образование; 
• Социјална заштита, вклучувајќи социјално осигурување и здравствена 

заштита; 
• Социјални придобивки; и 
• Пристап до и снабдување со стоки и услуги што се достапни на јавноста, 

вклучувајќи и домување. 
 

Директивата за еднаквост при вработување има многу помало реално поле на 
примена, бидејќи се однесува само на полето на вработување.   
 
2.3 Поле на примена на директивите во однос на поединецот 
 
Со директивите се забранува дискриминација од страна на физички или правни 
лица во јавниот и во приватниот сектор. Тоа значи дека сопственикот на 
претпријатие има иста одговорност за недискриминирање по која било 
забранета основа, како што е случајот со големите приватни корпорации, 
општините или владините одделенија.  
 
Со директивите се заштитуваат поединците, односно физичките лица од 
дискриминација. Понатаму, со Директивата 2000/43/ЕЗ (точка 16) се 
предвидува дека заштитата против дискриминација треба да се применува каде 
што тоа е во согласност со националните традиции и практики, на организација 
што има статус на правно лице, при што организацијата се соочува со 
дискриминација на нејзините членови, врз основа на расно или етничко 
потекло.  
 
Националност 
 
Со Директивите се заштитува секое лице што престојува во земјите-членки од 
дискриминација на која било од забранетите основи без оглед на 
националноста на лицето. Следствено, лице од украинска или кинеска 
националност што е жртва на дискриминација во Унгарија по кој било од 
забранетите области, ќе биде заштитено во согласност со Директивите на 
истиот начин како и државјанин на Унгарија што се соочува со таква 
дискриминација во Унгарија.  
 
Со Директивите (Член 3(2)) особено се исклучува заштитата од дискриминација 
врз основа на националност во однос на аспектите на контролата на 
имиграцијата. Повеќето земји-членки ја вклучуваат националноста како 
забранета основа во националните закони. Фактот што националноста е 
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исклучена со директивите им овозможува на земјите-членки да применуваат 
исклучоци во однос на националноста што не може да се применува на 
областите забранети со директивите. Настрана од Директивите за 
антидиксриминцијам, правото на ЕУ на државјаните на земјите-членки за 
слобода на движење на територијата н ЕУ им овозможува ним и на нивните 
семејства одредена заштита од дискриминација врз основа на националност 
(на пример, Директива 2004/38/EЗ од 29 април 2004 год. за право на 
државјаните на Унијата и на членовите на нивните семејства да се движат и да 
престојуваат слободно на територијата на земјите-членки). Со другото 
законодавство на ЕУ (на пример, Директива 2003/109/ЕЗ или 2003/86/ЕЗ) се 
предвидуваат одредени права за еднаквост за државјаните на третите земји и 
нивните семејства што претстојуваат и работат во земјите-членки. 
 
2.4 Позитивни мерки  
 
Со Директивите (Директива за расна еднаквост, член 5; Директива за еднаквост 
при вработување, член 7) се препознава дека за постигнување на целосна 
еднаквост во практика е потребно повеќе од забрана на тековната или идната 
дискриминација; затоа се дозволуваат мерки за спречување или компензирање 
на минати и сегашни подредености поврзани со која било од забранетите 
области.  
 
• Таквите подредености може да се идентификуваат кај, на пример, 

непропорционалниот недостиг на пристап до вработување или до јавни 
или приватни служби, ниско ниво на учество во вработување или 
аспектите на граѓанскиот живот или посебните потреби; 

• Имплицитно е дека позитивните мерки мора да бидат пропорционални, 
дека треба да бидат соодветни и неопходни за постигнување на целта - 
спречување или компензирање за конкретна подреденост на засегнатата 
група - и не треба да ги става другите во подредена положба; 

• Позитивните мерки треба да бидат врзани со временски рамки и треба да 
се предмет на редовни прегледи заради процена дали се пропорционални. 

 
2.5 Разумно прилагодување за лицата со хендикеп 
 
За почитување на принципот на еднаквост во однос на лицата со хендикеп, со 
Директивата 2000/78/EЗ (член 5) се бара работодавачот да преземе соодветни 
чекори, каде што е неопходно, а особено да им овозможи на лицата со 
хендикеп пристап до, учество и напредување во вработувањето или да 
посетуваат обука освен ако тоа не претставува непропорционален товар за 
работодавачот. Се очекува од работодавачите да земт предвид дали ќе може 
да преземат соодветни чекори во случаите каде лицата со хендикеп се во 
подредена положба во однос на вработувањето или обуката заради одредба, 
критериум или практика, заради физичка одлика или недостиг на соодветни 
помошни средства. 
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• Со Директивата (член 2(2)(б)(ii)) се истакнува врската меѓу должноста за 
обезбедување разумно прилагодување во случаите кога лицето со 
хендикеп е или постои веројатност да биде во подредена положба заради 
одредба, критериум или практика и потребата за избегнување индиректна 
дискриминација врз основа на хендикеп. Во случаите каде што 
работодавачот може да обезбеди разумно прилагодување, ќе биде тешко 
за работодавачот да даде објективно опарвдување на одредбата, 
критериумот или практиката; и 

• Работодавачот не може да тврди дека товарот, вклучувајќи го и 
финансискиот товар за обезбедување разумно прилагодување за лицето 
со хендикеп е „непропорционален“, ако е достапно финансирање или 
друга помош за работодавачот да го реализира прилагодувањето. 

 
Примери на разумно прилагодување: 

 
• По несреќа на работно место, мануелен работник не може да продолжи со 

мануелната работа; работодавачот може да му обезбеди соодветна обука 
и да го префрли на канцелариско работно место; 

• Лице во количка се пријавува на оглас за административен асистент. 
Адресата е на четвртиот кат. Ако работодавачот изнајмува канцелари на 
неколку ката, вклучувајќи го и приземјето, работодавачот може да уреди 
работата на административниот асистент да се извршува во 
канцеларијата на приземјето и да префрли друг вработен што може да се 
качува по скали на четвртиот кат. Но, ако работодавачот изнајмува 
канцеларии само на четвртиот кат, а нема лифт, во тој случај можеби нема 
разумна мерка (без диспропорционален товар) за работодавачот да му 
овозможи на тоа лице да ја извршува работата; и 

• За да се овозможи на слепо лице што користи куче за поедноставно да 
дојде на рабора, во повеќето слулаи нема да се смета за неразумент 
товар за работодавачот да го измени работното време за лицето да не 
мора да патува во периодот со најголема гужва. 

 
2.6 Исклучоци од забраната за дискриминација во директивите 
 
Бидејќи целта на директивите е да се обезбеди рамка за борба против 
дискриминацијата, со директивите се дозволува дискриминација само во 
одредени ограничени околности и само кога се здоволени одредени тестови. 
 
2.6.1 Оправдано барање за работа 
 
Кај сите забранети основи, со директивите (Директива за расна еднаквост, член 
4; Директива за еднаквост при вработување, член 4(1)) се дозволува 
дискриминација за исполнување на оправдано барање за работа (ОБР). Овој 
исклучок му овозможува на работодавачот да врши дискриминација врз една од 
забранетите основи при изборот на лице за конкретно работно место каде што, 
поради природата на работата или контекстот во кој се извршува, постои 
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„оправдано и одлучувачко барање за работа“ за лицето да поседува 
карактеристика поврзана со таа група под услов целта да биде легитимна, а 
барањето пропорционално. На пример, филмски режисер може да врши 
дискриминација врз основа на расно или етничко потекло, ако црната боја на 
кожата е оправдано и одлучувачко барање за актер што ќе го глуми Нелсон 
Мандела во филм.   
 
Со Директивата за еднаквост при вработување (член 4(2)) се дозволува црквите 
и другите организации со етос заснован на религија или вера да вршат 
дискриминација врз основа на религија или вера, во случаите кога поради 
природата на работата или контекстот во кој се извршува, религијата или 
верата на лицето е оправдано и легитимно барање за работа во однос на 
етосот на организацијата. Со Директивата им се дозволува на црквите и 
другите организации со етос заснован на религија или вера да бараат од 
вработените да бидат лојални кон етосот на организацијата. 
 
Работодавачот кој може да покаже дека за одредено работно место може да се 
повикаат на исклучокот за ОБР за да извршат дискриминација на една основа, 
на пример, религија, не смее да вршат дискриминација на друга основа, на 
пример сексуална ориентација, освен ако за предметното работно место не се 
применува второ, посебно ОБР. 
 
Воспоставените претпоставки за видот на лицето што се бара за извршување 
на одредена работа може да не го задоволи тестот за оправдано барање за 
работа. На пример, работодавачот нема можност да докаже дека за работното 
место рецепционер, лицето мора да биде „младо и енергично“; таквото барање 
е дискриминирачко врз основа на возраст и хендикеп.  
 
2.6.2 Разлики во третманот врз основа на возраст  
 
Во согласност со Директивата за еднаквост при вработување (член 6(1)), со 
националните закони може да се дозволи дискриминација врз основа на пол 
ако разликата во третманот е објективно и разумно оправдана од 
легитимната цел (вклучувајќи ги и целите на легитимната политика за 
вработување, пазарот на трудот и стручната обука), ако средствата за 
постигнување на целта се соодветни и неопходни. Во Директивата се 
наведува дека разликите во третманот врз основа на возраст може да 
вклучуваат: 
 
• поставување посебни услови за пристап до вработување и обука, за 

вработување и работа, вклучувајќи и отпуштање и плата, за младите лица, 
постарите работници и лицата со обврски за нега, со цел да ги заштитат 
или да ја унапредат нивната стручна интеграција;  

• поставување минимална возраст, искуство или позиција за пристап до 
вработување или предностите поврзани со вработувањето; 
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• поставување минимална возраст за вработување, врз основа на барањата 
за обука за работното место или потребата за разумент период на 
вработување пред пензија. 
 

Повеќето земји-членки имаат национални закони за вработување што 
вклучуваат одредби поврзани со возраста; се почесто се поставува прашање до 
националните судови и Судот на правдата, дали таквите одредби се оправдани 
во согласност со член 6(1).16 
 
Со Директивата (член 6(2)) понатаму се предвидува дека поставувањето 
возраст за прием или право на пензија или инвалидско додаток нема да се 
смета за дискриминација, како ни користењето на критериумите за возраст во 
статистичките пресметки, под услов тоа да не резултира со полова 
дискриминација. 
 
2.6.3 Други исклучоци или исклучувања 
 
Со Директивата за еднаквост при вработување (член 3(4)) се дозволува со 
националните закони да се исклучи зштитата од дискриминација од страна на 
вооружените сили врз основа на хендикеп или возраст.  
 
Со Директивата за еднаквост при вработувањето (член 3(3)) се предвидува 
дека Директивата не се применува кај исплатата на социјално осигурување или 
други државни надоместоци.   
 
Во Директивата за еднаквост при вработувањето (член 2(5)) се наведува дека 
не се доведуваат во прашање мерките од националните закони што се 
неопходни во едно општество за јавна безбедност, одржување на јавниот ред, 
спречување на кривични дела и за здравствена заштита, како и за заштита на 
правата и слободите на другите. Исто така, не се доведуваат во прашаање 
националните закони за возраста за пензионирање и брачниот статус и 
надоместоците што зависат од брачниот статус (точка 22). 
 
2.7 Одбрана на правата: пристап до правда 
 
Во секоја земја-членка мора да има достапни правосудни и/или 
административни постапки за спроведување за сите лица што веруваат дека 
биле жртва на дискриминација спротивно на една од Директивите, дури откако 
односот во кој се наведува појавата на дискриминација бил прекинат 
(Директива 2000/43/ЕЗ, член 7; Директива 2000/78/ЕЗ, член 9). 
 

                                                 
16  Видете на пример: Случај Палациос де ла Вила Ц-411/05 [2007] ECR I-8531, Вклучените 

повереници во Националниот совет за стареење (Age Concern England) в. Државниот 
секретаријат за бизнис, претпријатија и регулаторната реформа, Случај Ц  -388/07, 5 
март 2009; Куцукдевецi в. Сведекс Гмбх и ЦоЛГ, Ц- 555/07, 19 јаниари 2010. 
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Двете директиви предвидуваат дека здруженијата и организациите со 
легитимен интерес во обезбедување усогласеност може да им пружаат 
поддршка на жртвите од дискриминација или да преземаат правни чекори во 
нивно име (со нивно одобрување). Критериумите за одредување која 
организација има „легитивен интерес“ се утврдени во националниот закон.  
 
2.8 Промена на товарот за докажување 
 
Во Директивите (Директива за расна еднаквост, член 8; Директива за еднаквост 
при вработување, член 10) се наведуваат условите при кои товарот за 
докажување во граѓанските или административните постапки за 
дискриминација се префрла од жалителот на обвинетиот.  
 
• Ако обвинетиот (или кое било лице во негово име) презентира факти од 

кои судот или другиот орган може да претпостави дека дискриминацијата 
(директна или индиректна) е една од причините за начинот на кој 
обвинетиот го третирал жалителот, во тој случај, судот или другиот орган 
ќе побараат објаснување од обвинетиот. Доколку обвинетиот не може да 
докаже дека дискриминацијата не играла никаква улога во третманот 
на жалителот, судот или другиот надлежен орган мора да ја прифатат 
претставката на жалителот; и  

• Ако жалителот не може да изнесе презумпција дека се случила 
дискриминација, во тој случај судот или другиот орган мора да ја отфрлат 
претставката. 

 
Промената на товарот за докажување никогаш не се применува при кривични 
постапки, дури и кога постапките се однесуваат на наводи за дискриминација 
или вознемирување. Во некои земји-членки не се применува при истражни 
постапки.  
 
2.9 Санкции  
 
При транспонирање на директивите (Директива за расна еднаквост, член 15; 
Директива за еднаквост при вработување, член 17), земјите-членки мора да 
обезбедат санкции за прекршување на националните закони за 
антидискриминаци и дека тие санкции се применуваат. Санкциите за 
дискриминација мора да бидат „ефективни, пропорционални и одвратувачки“; 
односно, тие треба да обезбедуваат соодветно лично обештетување на 
жртвата и треба да го одвратат конкретниот обвинет и другите од извршување 
на слични дела на дискриминација во иднина. Санкциите мора да вклучуваат 
исплата на компензација, за која не може да се наметнат горни граници.  
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2.10 Подигнување на свеста, ширење информации и вклученост во 
граѓанското општество 

 
Со Директивата се утврдува дека спроведувањето на националните закони за 
борба против дискриминацијата и за промовирање на еднаков третман е само 
првиот чекор. Следствено, земјите-членки имаат должност за подигнување на 
свеста и промовирање на пошироко разбирање и вградување на принципот за 
еднаков третман во граѓанското општество и вклучување на НВО и социјалните 
партнери за таа цел. Земјите-членки треба д осигурат дека законите, правилата 
и договорите за регулирање на активностите во рамки на полето на примена на 
директивите не се во судир со принципот за еднаков третман. 
 
• Земјите-членки (Директива за расна еднаквост, член 10; Директива за 

еднаквост при вработувањето, член 12) мора да го запознаат граѓанското 
општество со постоечките закони за еднаков третман и недискриминација 
и кои било нови мерки што ќе ги воведат во нивните закони, а се во 
согласност со директивите. Тоа мора да се направи „со сите соодветни 
средства на целата територија“. Тоа значи дека треба да се обезбедат 
информации на сите заедници, во форма во која ќе бидат разбрани од 
сите групи во граѓанското општество и прилагодени кон лицата со 
различни видови хендикеп и јазични потреби. 

• Од земјите-членки (Директива за расна еднаквост, член 12; Директива за 
еднаквост при вработување, член 14) се очекува да „охрабрат дијалог“ со 
НВО коишто имаат легитимен интерес во придонесувањето кон борбата 
против дискриминација по која било од забранетие основи (дефинирани во 
националниот закон). Таквиот дијалог треба да биде повеќе од 
симболичен и треба редовно да се одржува. Оваа должност на земјите-
членки им нуди на НВО суштинска можност за обезбедување подобрувања 
во чекорите што нивните влади ги преземаат за усогласување со 
директивите. 

• Земјите-членки (Директива за расна еднаквост, член 11; Директива за 
еднаквост при вработување, член 13) мора да промовираат социјален 
дијалог меѓу страните во индустријата со цел одржување на еднаков 
третман. Тоа може да вклучува следење на практиките на работното 
место, колективни договори, кодекси на однесување и преку истражување, 
размена на искуства и добри практики. Во случаите кога тоа е во 
согласност со националните традиции и практики, се очекува од земјите-
членки да охрабрат склучување колективни договори со кои се утврдуваат 
правилата за антидискриминација за почитување на минималните барања 
во директивите и националните закони. 

• Земјите-членки (Директива за расна еднаквост, член 14; Директива за 
еднаквост при вработување, член16) мора да дадат приоритет на 
националните закони за спроведување на директивите над другите закони 
и регулативи, укинувајќи ги оние акти што се спротивни на принципот за 
еднаков третман. За да се обезбеди конзистентен пристап кон 
недискриминацијата и еднквоста, земјите-членки мора да осигурат дека 
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одредбите од договорите, колективните договори, внатрешните правила 
на претпријатијата или правилата за регулирање на професиите, 
организациите на работници и на работодавачи, коишто се спротивни на 
принципот за еднаков третман ќе се изменат или ќе се прогласат за 
ништовни и неважечки. 

 
2.11 Тела за еднаквост  
 
Со Директивата за расна еднаквост (член 13), се бара од земјата-членка да 
назначат тело или тела за промовирање на еднаков третман врз основа на 
расни или етничко потекло. Овие тела може да сочинуваат дел од 
националните институции за човекови права или другите органи основани за 
заштита на правата на поединците. Земјите-членки назначувааѕ различни тела 
и им доделуваат различни функции. Во Директивата се наведуваат 
минималните надлежности што мора да ги имаат таквите тела:  
 
• Обезбедување независна помош на жртвите од дискриминација;  
• Спроведување независни анкети и студии; и  
• Објавување независни извештаи и давање препораки за прашањата 

поврзани со дискриминација. 
 
Со Директивата за еднаквост при вработување не се бара назначување на 
национално тело. Меѓутоа, во голем број земји-членки, телата за еднаквост 
покриваат различни основи за дискриминација во согласност со националниот 
закон, вклучувајќи го и родот.17  
 
2.12 Поднесување извештаи  
 
Земјите-членки треба (Директива за расна еднаквост, член 17; Директива за 
еднаквост при вработување, член 19) да поднесуваат извештаи до Европската 
комисија на секои пет години за примената на двете директиви. Комисијата, при 
изготвувањето на својот извештај до Европскиот парламент, ги зема предвид 
ставовите на Агенцијата за основни права, релевантните социјални партнери и 
НВО. Извештајот на Комисијата мора да вклучува и процена на влијанието на 
мерките што ги презема секоја земја-членка врз жените и мажите. 
 
Извори и референци: 
 
Директива 2000/43/ЕЦ  од 19 јуни 2000 имплементација на принципот за 
еднаков третман на лицата без разлика на расното и етничкото потекло;  
 

                                                 
17  За дополнителни информации, видете http://www.equineteurope.org/. Со родовите директиви 

се воспоставуваат слични барања за основање на специјализирани тело или тела за 
родовите прашања.  

http://www.equineteurope.org/
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Директива 2000/78/EЗ of 27 November 2000 воспоставување на општа рамка за 
еднаков третман во вработувањето;  
 
ЕУ Агенција за основни права и Европски суд за човекови права  -Советот на 
Европа, Прирачник за Европскиот закон за недискриминаицја, 2011, 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf 
(исто така достапно на француски и германски); 
 
Публикации на Европската мрежа за правни експерти во полето на 
недискриминација, вклучувајќи го и Прегледот на Европскиот закон за 
недискриминација,  www.non-discrimination.net/publications; and  
 
Шчек, Д., Вадингтон, Л., и текстот национаналниот, супранационалниот и 
интернационалниот закон за недискриминација, Харт Издаваштво, 2007 [Schiek, 
D., Waddington, L., and Bell, M., Cases, materials and text on national, supranational 
and international non-discrimination law, Hart Publishing, 2007].  
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/publications
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3 УЛОГАТА НА НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (НВО) ВО БОРБАТА 
ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈАТА 

 
Очекувани резултати: 
 
Учесниците да ја истражат улогата што НВО може и треба да ја имаат во 
подобрувањето и одржувањето ефективно спроведување на политиките за 
промовирање еднаквост и борбата против дискриминацијата. 

 
3.1 Што е НВО? 
 
НВО е локална, национална или меѓународна група со законски утврден 
основачки акт, јасна цел и видливи активности со раководен орган што има 
овластување да ги застапува своите членови. Вообичаено претставува 
непрофитабилна организација што не е поврзана со кој било владин или 
приватен субјект или политичка партија. Целите што ги поддржува се обично 
промовирање на добросостојбата со решавање на социјалните и правните 
проблеми и со барање да има иста улога со другите демократски институции во 
развојот и напредокот на граѓанското општество.  
 
3.2 Која е улогата на НВО во борбата против дискриминацијата?  
 
При разгледувањето на улогата што може да ја имаат во борбата против 
дискриминацијата, НВО треба целосно да ја искористат посебната улога што 
им се дава во согласност со членовите 7 и 12 од Директивата на Советот 
2000/43/EЗ и членовите 9 и 14 од Директивата на Советот 2000/78/EЗ.  
 
Со цел земјата да ги постигне своите цели за мир, демократија, добро 
владеење, здравје, напредок и еднаквост, НВО се од суштинско значење за 
успешниот развој.  
Улогата на НВО како инструмент на граѓанското општество во борбата 
против дискриминацијата може да вклучува: 
 
• Обезбедување средства за изразување и активно задоволување на 

потребите на лицата што се предмет на дискриминација; 
• Поддршка на жртвите на дискриминација во нивниот пристап до 

правда, вклучително и преку стратегиска парнична постапка; 
• Промовирање на различноста и еднаквоста во општеството преку 

активности за подигнување на свеста; 
• Воспоставување на механизми за влијаење врз процесот на 

одлучување; 
• Интегрирање на концептите за недискриминација и еднаков третман во 

политиките; 
• Барање од органите и корпорациите да дејствуваат против 

дискриминацијата;  
• Следење, документирање и објавување на случаи на дискриминација; 
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• Одржување на прашањето за еднаквост на политичката агенда и 
поттикнување заедничко делување; 

• Залагање за донесување ефективни политики за еднаквост и 
недискриминација; 

• Следење и процена на спроведувањето на политиките за еднаквост и 
недискриминација. 
 

НВО може: 
 
• да работи во партнерство со други НВО за постигнување на 

заедничките цели; 
• да овластува групи да се ангажираат во кампањи, да се застапуваат 

себеси и да ги реализираат своите права; 
• да работи, каде што е соодветно, во партнерство со Владата за 

постигнување на заедничките цели и резултати; 
• да работи, каде што е соодветно, против Владата во случаите кога 

владата промовира политики што се спротивни на целите за промовирање 
еднаквост и недискриминација; 

• ефективно и ефикасно да обезбедува услуги во рамки на владините 
политики, каде што е соодветно и да донесуваат, каде што е соодветно, 
стратегии во консултации и по преговори со Владата; 

• ефективно и ефикасно да обезбедува услуги надвор од владините 
политики, кога тоа е неопходно и соодветно заради промовирање на 
целите на НВО и да донесува, каде што е соодветно, стратегии спротивни 
на владините политики; 

• да обезбеди координација на своите услуги и да ја вклучат владата во 
дискусиите за координацијата на услугите меѓу Владата и НВО; 

• да обезбедува професионален совет, предмет на претходно истражување, 
на Владата за прашањата од интерес; 

• да се залага и да пропагира за промена како одговор на потребата; 
• да ги насочуваа и значително да придонесува во процесите за  креирање 

политики и законодавство, со обезбедување на совет, предмет на 
соодветно истражување и со информирање на политичарите во позиција и 
опозиција, како и на други влијателни лица; 

• да врши постојана контрола – истакнувајќи ги областите каде Владата и 
корпорациите вршат активна дискриминација или не ги исполнуваат 
своите обврски за борба против дискриминацијата или каде што има 
потреба за подобрување на нивната изведба и да се залагаат за 
спроведување на проверки и контроли што се карактеристика за 
демократските општества. Во оваа улога, НВО мора да се насочи кон 
Владата и деловната заедница, преку застапување, лобирање и 
преговарање за функции кога тоа е потребно; 

• да упатува, со соодветно избрани механизми, на грешките, 
административните практики или политики што се спротивни на целите за 
промовирање еднаквост и недискриминација; 
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• да ги следи и да осигурат дека се искористува новиот развој во борбата 
против дискриминацијата, на пример ново законодавство (на национално, 
ЕУ и меѓународно ниво), нови политики (на национално, ЕУ и меѓународно 
ниво), нови извори на финансирање и пресвртни судски одлуки (на 
национално, ЕУ и меѓународно ниво);   

• да биде отворена, транспарентна и отчетна пред членството и јавноста; 
• да го зајакнува учеството на НВО во граѓанското општество преку 

формирање на мрежи и коалиции и промовирање на оригинални 
иницијативи и решенија. Активностите во продолжение може да ги 
намалат предрасудите во општеството и на тој начин да се поттикне 
еднаквост;  

• да работи отворено и во духот на соработката со другите НВО да работат 
во поврзаните области и да избегнуваат конфликти и спорови меѓу НВО;  

• да притиска на државата за ратификување на меѓународните стандарди 
што овозможуваат меѓународниот фокус да биде на владините практики;  

• да им обезбедува на националните и меѓународните тела суштински и 
веродостојни информации, до кои ќе дојдат преку проверката на статусот 
на земјата во однос на дискриминацијата. 

 
Како заклучок, улогата на голем број НВО може да биде проверка, следење и 
критикување на активностите на Владите и приватните субјекти, 
надополнување на улогата на Владата во борбата против дискриминацијата и 
помагање на поединците и групите во докажување на нивните права.   
 
3.3 Што им е потребно на НВО за исполнување на нивната улога? 
 
• човечки ресурси, 
• вештини, знаење и експертиза,  
• отвореност, транспарентност, отчетност (НВО предничат во дебатите за 

отчетноста и транспарентноста - клучни прашања во поглед на 
доброволното делување), 

• финансирање и соодветни материјални и ИТ ресурси, 
• недискриминирачки став и различни политики во рамки на својата 

организација, 
• соодветно национално законодавство и политичка рамка за: 

o слобода на јавното информирање  
o транспарентност во носењето одлуки од страна на јавните органи,  
o учество на граѓанското општество во процесите на разгледување и 

носење одлуки во развојот на јавните политики, 
o лобирање и застапување од доброволни групи, 
o доделување „locus standi“ за НВО во случаите на дискриминација. 
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3.4 Зошто се НВО во подобра позиција од другите организации во 
борбата против дискриминацијата?   

 
• Доброволните организации имаат клучна улога во работата со заедниците 

на локално, регионално, национално и меѓународно ниво.   
• И како што се зголемува незадоволството со политиката, вклученоста во 

доброволни и заеднички активности е начин за луѓето да придонесат кон 
јавниот живот со одвојување од своето време и средства за поддршка на 
прашањата што се од нивен интерес.  

• Доброволните организации се повеќе стануваат места каде што луѓето 
може да дебатираат и да се вклучуваат по прашањата што ги засегаат и 
каде што може да се залагат за промена. 

• Поради постојаната заложба за јавниот интерес, НВО може да развијат 
експертиза што е потребна за работа на подобрување на влијанието и 
ефективноста на политиките за еднаквост и недискриминација. 

 
3.5 Кои се пречките за НВО и како може истите да се надминат? 
 
• Постојат комплекси правила за барањата што НВО мора да ги исполнат за 

регистрација. НВО што сакаат да добијат регистрација треба да бидат 
запознаени со овие правила и да преземаат соодветни чекори и да ги 
обезбедат документите што се потребни за усогласување. 

• Забрана за организациите да извршуваат одредени активности ако не се 
регистрирани. Организациите треба да одлучат колку им е тоа важно и 
дали ќе се регистрираат.  

• Забрана за одредени активности дури и по регистрацијата. НВО треба да 
се усогласат со национлниот закон или ако е задолжително или 
непропорционално да упатат преку соодветен механизам.  

• Недостиг на позиција за учество во релевантни политички дебати. Ако 
дојде до тоа, НВО треба да осигури дека ќе работат со поединци или 
организации што имаат позиција.  

• Недостиг на соодветна правна рамка во поглед на пристапот до јавни 
информации, транспарентност во процесот на одлучување, јавни 
консултации, лобирање и застапување - вклучувајќи и доброволни групи. 
Бидејќи недостигот на регулаторна рамка дозволува НВО да ги спроведува 
соодветно своите активности, значително ја забавува ефикасноста на 
напорите на НВО, НВО ќе треба креативно да го искористат постоечкото 
законодвство и заеднички да се залагаат со другите групи за донесување 
на соодветни норми. 

• Недостиг на позиција за поднесување претставки. НВО може да ги 
поддржат и да им помогнат на оние што имаат позиција или да бараат 
реформирање на правилата во стратегиста парнична постапка.  

• Перцепција на поврзаноста со владата или политичка партија што го 
загрозува прифаќањето како непристрасно залагање за прашањата. 
Ефективната НВО треба да биде внимателна при поддршката на каузите, 
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да не се поврзува со политичка партија и треба да се преземат чекори за 
тоа да се обезбеди.   

• Недостигот на знаење и вештини, особено во организациското и 
финансиското управување или користење на ИТ како резултат на 
довербата во доброволците и големиот обрт на персонал. НВО треба да 
осигури дека ја разбираат важноста на доброто организациско и 
финансиско управување.  

• Недостиг на финансии и ограничени ресурси, недостиг на информации и 
насоки за пристап до достапни национални, ЕУ и меѓународни средства. 
Треба да се контактираат национални тела за еднаквост, тела за 
координирање на НВО, локални претставништва на ЕУ и регионални 
меѓународни донатори за идентификување на соодветни извори за 
финансирање.   

• Недостиг на ефективно „партнерсто“ меѓу Владата и НВО. Владите 
спроведуваат правила и прописи што ја дефинираат потребната политичка 
средина за реализација на активностите на НВО. Профитабилните 
корпорации може да понудат знаење, ресурси и техничка помош, додека 
НВО нудат практични, стабилни мрежи за знаење, односи и спроведување, 
потребни за завршување на работата на начин што ќе обезбеди 
одржливост на финалниот производ. 

• Недоволно искористување на потенцијалната поддршка од деловниот 
сектор. НВО треба да постигне „деловен ангажман“.  
Се поголем број НВО сега ангажират претпријатија во „партнерства“ во 
насока на заедничко решавање на клучните прашања.  

• Неможност за допирање до одредени делови од заедницата поради 
нечувствителност, наметнување надворешни правни и политички цели, 
културолошки или јазични пречки. НВО треба да осигурат дека нивните 
организации имаат различна работна сила со обучен персонал за 
прашањата на дискриминција, свест за социјалната и политичка историја, 
вклучувјќи ја и историјата на исклученост и дискриминација на групите во 
рамки на заедницата и каде што е соодветно, јазични вештини.  

• Слаби вештини за лобирање и застапување, ограничено ангажирање со 
новите медиуми. НВО, особено оние што работат со ранливи групи, треба 
внимателно да ги изготвуваат стратегии за комуникација со цел да 
одговорат на симултаните потреби за заштита на правата на нивните 
корисници и подигнување на свеста и обучување на општата јавност и 
целните групи, вклучувајќи ги и медиумите  

 
Користени материјали 
 
Совет на Европа, „Основни принципи за статусот на НВО-ите во Европа - 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.
pdf. 
 
Овој документ може да се најде на англиски, француски, албански, бугарски, 
латвиски, литвански, руски и српски јазик.  

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf


 

 
44 

Семинари за подигање на свеста за областа на недискриминација и еднаквост наменети за граѓанските организации 

 
Јавниот интерес за законски иницијативи, Следење на јавниот интерес, 
Прирачник за правници и активисти, Колумбија универзитет за право, 2001.  
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4 МОДУЛИ НА ОБУКА/ДЕЈСТВА НА НВО 
 
За време на проценката за потребите извршена во сите земји учеснички, бројни 
предмети беа посочени од самите национални организации како што е 
потребата од обука во национален интерес. Во рамката на овој проект креиран 
е избор на модули на обука кои ги опфаќаат најчестите проблеми 
идентификувани од националните експерти: 
 
1) Прибирање информации и планирање на активностите  
2) Мониторинг 
3) Застапување 
4) Партнерства  
5) Медиуми 
6) Проверка на состојбата 
7) Кодекс на однесување 
 
Првиот модул (4.1), за прибирање информации и планирање на активностите, 
има за цел да им обезбеди на НВО соодветни средства за подобро да ги 
применат и издејствуваат правилата од стратешка гледна точка. Ова ќе биде 
заеднички модул за сите земји.  

 
Следните шест модули го дополнуваат и подобруваат заедничкиот модул 
обезбедувајќи дополнителни ефективни средства за развивање на стратешки 
пристап кон недискриминација и еднаквост. 

 
Сите модули се креирани земајќи ги предвид националните барања 
идентификувани преку прашалникот за проценка на потребите. 
 
При подготовката на овие модули користевме бројни извори кои се наведени од 
страница 101 натаму. 
 
4.1 Прибирање информации и планирање на активностите  
 
„Имав шест чесни слуги, 
Тие ме научија на сè што знаев, 
Нивните имиња беа ШТО и  
КОГА и КАДЕ  
И КАКО и ЗОШТО и КОЈ.“  
Радјард Киплинг 
 
„Мисла која не преминува во дејство не значи многу, а дејство кое не 
потекнува од мисла не значи ништо.“ 
Жорж Бернанос  
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4.1.1 Дефиниција 
 
Во овој прирачник поимот „податоци“ значи стекнато знаење кое е потребно за 
да се дејствува. „Стратешко планирање“ значи официјално планирање на идни 
дејства на организација земајќи ги предвид расположливите податоци, 
средства, човечки и материјални ресурси. Крајната цел на ваквата анализа е 
развивање на генерален стратешки план и/или примена на одредено дејство. 
 
4.1.2 Цели 
 
Овој проект има за цел да го подобри влијанието и ефикасноста на организации 
за граѓанско општество во однос на примената на еднаквост и правилата за 
недискриминација. Важен почеток за било кое моќно дејство на НВО е 
стратешкото планирање. Стратешко планирање не може да се направи без да 
се изврши проценка на расположливите податоци и планирање на соодветни 
дејства. Целите на овој модул се: 
 
• НВО ќе се здобијат со знаења и вештини стратешки да почнат да ги 

планираат своите дејства. Да се идентификува за извршувањето на кои 
дејства тие имаат ресурси и за кои дејства тие немаат ресурси. Со ова ќе 
можат да заштедат време и пари и подобро да се насочат. 

• На НВО ќе им бидат понудени најдобрите средства за да го засилат 
своето влијание врз општеството. Тие ќе ја согледаат поврзаноста помеѓу 
расположливите и посакуваните податоци и планираните активности. 
 

4.1.3 Опфат 
 
Овој модул расправа како НВО можат да започнат стратешко планирање преку 
усогласување на податоците со дејства. Објаснува во главно што е потребно за 
осмислување, планирање и изведување на различни дејства и надгледување и 
проценка на резултатите и влијанието.  
 
Стратешкото планирање може да се прави на генерално ниво, како и во однос 
на различни видови дејства кои се опфатени во други модули на овој 
прирачник. Овој модул претставува почетна точка во планирањето на такви 
дејства, но тие нема да бидат детално разработени. Наместо тоа, фокусот е на 
поддршката на поединечни жртви, вклучувајќи правна постапка – за што е 
важна идентификацијата на различните видови на дискриминација. Сепак, 
модулот не расправа за различните видови на дискриминација, затоа што 
дејствата можат да бидат (и обично се) планирани од страна на НВО без 
претходна детална правна анализа. 
 
Модулот нема да расправа за финансирање или градење на капацитет. Ќе биде 
обезбеден дополнителен материјал потребен за да се идентификува 
дискриминацијата ( пр. погледни во овој прирачник за обука и во прирачникот 
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Како да поднесете барање за извршена дискриминација, издаден од 
Европската мрежа на правни експерти во полето на недискриминација).18  
 
Вежбите наведени во овој модул треба да се прилагодат на вашиот национален 
контекст. 
 
4.1.4 Содржина 
 
ВЕЖБА: Размислете за следниве прашања: 
 
a) Што е дискриминација? 

• Кои се нејзините вршители? 
• Кои се нејзините жртви? 
• Во кои подрачја се извршува? 
• Врз која основа се извршува? 

 
Испитување:  
• Што опфаќа вашето национално законодавство во областа против 

дискриминацијата? 
• Што опфаќа европското законодавство во областа против 

дискриминацијата? 
 
ВЕЖБА: Размислете за следниве прашања: 
 
б) Што можат НВО да направат за да се борат против дискриминацијата? 

• да ја подигнат свеста; 
• да ја надгледуваат/мониторираат  дискриминацијата / јавната 

политика / превентивни мерки (вклучувајќи го и нивното непостоење); 
• да ја пријават дискриминацијата; 
• да бараат правна поддршка; 
• да даваат поддршка на поединци врз кои била извршена 

дискриминација (вклучувајќи правна помош); 
• да се борат за промена; и 
• меѓусебно да комуницираат  

 
Испитување:  
• разјаснете кои дејства со која поширока област на дејства би 

одговарале. 
 

в) Што им е потребно на НВО за да ја исполнат својата улога? 

                                                 
18  European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field (2011) How to Present a 

Discrimination Claim: Handbook on seeking remedies under the EU Non-discrimination Directives, 
available at: http://www.non-
discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN
.pdf.  

http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
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• визија/ мисија; 
• податоци; 
• човечки ресурси; 
• материјални ресурси; 
• стратегија на дејствување; и 
• финансирање 
 
Испитување: 
• разјаснете ги различните елементи на овие потреби (на пример: 

стручноста и искуството може да спаѓаат во човечки ресурси); и 
• побарајте од учесниците да ги класифицираат потребите на НВО 

според стратешкото планирање. 
 

г) Кои податоци треба да им бидат достапни на НВО за да ја исполнат 
својата   улога? Кои се изворите на податоци?  
 
Вид на податоци Извор на податоци 
Попис  Главен завод за статистика 
Социолошки анкети Институции за истражување 
Статии од дневни 
весници 

Медиуми  

Научни статии Научни институции 
ТВ или радио 
соопштенија 

ТВ или радио 

Изјава од вашите 
клиенти 

Клиент  

Изјави од сведоци Сведок  
Документи  Потенцијален престапник 
Статистика  Јавна администрација/институции 
Мислења на експерти Прибирање на факти 
Аудио или видео 
записи 

Youtube, социјални медиуми 

Фотографии  
Документи за полиса (Локална) власт  
Закони  Интернет  
Резултати од 
проверка на 
состојбата 

Тестатори 

Извештаи од 
организации за 
надгледување 

Обединети нации, Совет на Европа, Агенција за 
фундаментални права на ЕУ, домашни или 
меѓународни НВО 

Одговори од јавни 
анкети 
или прашалници 
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ВЕЖБА: Напишете ги видовите на податоци и видовите на дејствата на НВО на 
самолепливи ливчиња со различна боја. Побарајте од учесниците да ги спојат 
податоците со дејствата. 

 
д) Како да пристапите до и/или да прибирате податоци 
За информации во јавниот домен, пребарувајте на интернет, побарајте 
податоци од јавен интерес врз основа на вашиот домашен пристап до 
податоци/законодавството за јавност на податоци и/или самите побарајте 
факти – на пр. посетете ја општествената институција чии вработени имаат 
важни податоци и направете интервју со истите. 
 
ВЕЖБА: Побарајте од учесниците да ги споделат своите искуства во врска со 
пристапот до и прибирањето на податоци. 
 
ПРИМЕР ЗА ДОБРА ПРАКТИКА: Случајот е земен од: Член XIX and Здружение 
на граѓански права, Пристап до информации: Пристап до информации: 
Инструментално право на оспособување, с. 27-28, достапни на 
http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf.  
 
Тајланд: право на образование 
 
Во 1998, еден родител чие дете не било примено во угледното државно 
основно училиште, Касетсар, се повикал на правото на податоци за да го 
обелодени процесот на тајниот прием на ученици. Постапката за прием во тоа 
училиште, чии ученици во главно биле деца од елитни семејства, вклучувала 
приемен испит. Официјалната комисија за информации тврдила дека 
приемните испити за 120 ученици биле јавно објавени. Кога било откриено, се 
дознало дека 38 ученици кои не го положиле приемниот испит биле примени со 
подмитување – исплати направени на училиштето од страна на нивните 
родители. Засегнатиот родител поднел тужба, и државното законодавно 
советодавно тело, пресудило во корист на родителот, истакнувајќи дека членот 
за еднаквост од Уставот на Тајланд бил прекршен. Исто така побарале сите 
државни училишта да ја напуштат коруптивната и дискриминаторска политика. 
 
ѓ) Како да се усогласат податоците со дејствата – поддршка на поединечни 
жртви 

 
Дискриминацијата може да се утврди со и без судска постапка. Во граѓанските 
или трудовите случаи главното правило е дека секоја страна треба да ги 
обезбеди фактите кои ги наведува и од кои очекува судски исход во своја 
корист. Во принцип, една тужба за дискриминација во граѓански или трудов суд 
мора да се докаже дека е повеќе веројатна отколку неверојатна - така што 
утврдените факти би натерале една разумна личност да претпостави дека била 
извршена дискриминација. Во административни и криминални случаи обично 
органите на власта треба да извршат истрага и да ги утврдат фактите до 
одреден степен на сигурност. Телата за еднаквост или следат административни 

http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf


 

 
50 

Семинари за подигање на свеста за областа на недискриминација и еднаквост наменети за граѓанските организации 

постапки или вршат истрага врз основа на тужба во согласност со нивните 
внатрешни прописи.  
 
Типичните докази во сите видови на постапки вклучуваат изјава на сведок, 
документи или општо знаење. Во сите постапки поединците кои ќе поднесат 
барање за извршена дискриминација имаат должност да ги приложат доказите 
кои ги имаат. Во многу случаи, претпоставката за извршена дискриминација се 
заснова врз изјави од сведоци и документи или информации добиени од самите 
престапници. 
 
Директивите за недискриминација ги дефинираат различните видови на 
дискриминација. Без разлика за каков вид на дискриминација станува збор, кога 
поднесуваат барање, жртвите треба да достават основни информации. 
 
ВЕЖБА: Дајте им ја приказната на учесниците и забележете ги основните 
информации на лист хартија.  
 
Локалните лидери на ромите ви го истакнаа фактот дека ромските деца во 
нивниот град можат да се запишат само во училиштето кое е најблиску до 
локалната ромска населба. Тие исто така изјавуваат дека неколкуте ромски 
деца чии родители се обиделе да ги запишат во други училишта биле упатени 
во училиштето до нивната населба. Ова училиште работи по наставна 
програмата дизајнирана за деца со посебни потреби. Лидерите ви кажуваат 
дека не сите деца се тестирани во однос на нивните интелектуални 
способности за време на нивното образование во училиштето. Училиштето 
работи според актуелната политика за запишување во земјата. 
 

Прашања Одговори  
1. Кој направил?  
2. Што?  
3. Кому?  
4. Кога?  
5. Каде?  
6. Како?  
7. Кои се последиците од престапот?   
8. Кој е одговорен за престапот?  
9. Кој го видел, слушнал или присуствувал 
на престапот?  

10. Дали постојат документи, статистики или 
мислења од експерти кои би го потврдиле 
барањето? 

 

11. Од кој вид е дискриминацијата врз 
жртвата: раса или етничко потекло, старост, 
инвалидитет, сексуална ориентација, 
религија или верување? Дали е реална, 
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погрешна претпоставка, повеќекратна? 
12. Која е контролната личност или група со 
која третманот на кој била подложена 
жртвата може да се спореди?  
Нема потреба од споредување во случаи на 
злоупотреба, малтретирање, наложување 
на дискриминација или неуспех да се 
обезбеди разумна спогодба.  
Во некои земји членки дискриминацијата 
може да се утврди во однос на идеален 
минимален стандард на однесување, на 
пример однесување кое се очекува во однос 
на почитувањето на човековото 
достоинство. 

 

13. Дали случајот спаѓа под (европскиот) 
закон против дискриминација?  

 
ВЕЖБА: Прашајте ги учесниците дали водат евиденција за тужбите во нивните 
НВО и ако водат, кој образец го користат.  Дали овој образец би им користел да 
ги следат тужбите, да даваат извештаи за своите активности и да споделуваат 
информации со други НВО? 
 
Прашајте ги кои права биле прекршени во овој случај и зошто сметаат дека 
ситуацијата не е во ред? Дали овој проблем е индивидуален или системски? 
Кои основни информации недостасуваат и какви други докази треба да 
обезбедат и како?  
 
Водејќи ги кон стратешко планирање, побарајте од учесниците да ги 
идентификуваат проблемите во случајот кои се однесуваат на одредени ромски 
деца и родители, како и проблеми кои откриваат општа пракса и водат кон 
структурна дискриминација. Прашајте ги дали нивните НВО работат со 
индивидуални случаи, структурни проблеми или и двете. Ако работат со двете, 
како ги балансираат своите активности помеѓу индивидуалните и генералните 
нивоа? 
 
Постојат различни одделни докази кои можат да го намалат притисокот врз 
жртвите на дискриминација да го утврдат своето барање, кои вклучуваат 
употреба на статистики, проверка на состојбата, користење на барање на јавни 
податоци/информации, аудио или видео записи, мислења на судски експерти и 
извлекување на заклучоци од посредните докази.  
 
За подетални информации во врска со докази, погледнете го прирачникот Како 
да поднесете барање за извршена дискриминација (издаден од Европската 
мрежа на правни експерти во полето на не-дискриминација).19 

                                                 
19 Види фуснота 20. 
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4.1.5 Што е стратешко планирање? 
 

ПРЕТСТАВУВАЊЕ  
 
Стратешко планирање на една организација е процесот на дефинирање на 
својата насока и носење одлуки за намената на своите човечки и финансиски 
ресурси со цел да ја остварат оваа стратегија. Во стратешкото планирање може 
да се користат различни стратегии, како СВОТ (SWOT) анализа на - Предности, 
Слабости, Можности и Закани, ПЕСТ (PEST) анализа -  Политичка, Економска, 
Социјална и Технолошка, СТЕЕР (STEER) анализа Социо-културолошки, 
Технолошки, Економски, Еколошки и Регулативни фактори  и ЕПИСТЕЛ 
(EPISTEL) стратегија - Средина, Политичка, Информатичка, Социјална, 
Технолошка, Економска и Правна анализа. Секое стратешко планирање опфаќа 
најмалку едно од трите клучни прашања: 
 
a) Што работиме? 
б) За кого тоа го работиме? 
в) Како да се издвоиме? 

 
Во многу организации стратешкото планирање се гледа како процес за 
одредување на тоа во која насока оди организацијата во следната година - 
повообичаено - три до пет години ( долгорочно), иако некои ја прошируваат 
својата визија на 20 години. Со цел да утврди во која насока оди, 
организацијата треба да знае точно каде стои, потоа да утврди во која насока 
сака да се оди и како ќе стигне таму. Добиениот документ е наречен „Стратешки 
план“. Постојат многу приоди кон стратешкото планирање но обично може да се 
користи постапка во три чекори: 
 
• Ситуација – оценете ја актуелната ситуација и како настанала; 
• Цел – дефинирајте ги целите (понекогаш наречена идеална состојба); и 
• Патека / Предлог – обележете ја можната патека до тие цели. 

 
Една алтернатива е наречена Види-Размисли-Нацртај 
 
• Види – која е денешната ситуација? 
• Размисли – дефинирај цели 
• Нацртај – обележете патека за постигнување на тие цели. 

 
СВОТ (SWOT) анализата е најкорисен приод кон стратешкото планирање. 
Главната цел на ова средство е анализа на внатрешните стратешки фактори, 
предности и слабости на организацијата и надворешни фактори кои се надвор 
од контролата на организацијата, како што се можности и закани. За повеќе 
употреби на СВОТ (SWOT), погледнете ги модулите за партнерства (4.4) и 
застапување (4.3).  
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Една од суштинските цели при осмислувањето на стратешки план е тој да се 
изгради на тој начин што ќе биде лесно истиот да се претвори во акциони 
планови. Најголем број од стратешките планови поставуваат иницијативи од 
повисоко ниво, но не ги спроведуваат во секојдневните проекти и задачи кое се 
потребни за да се спроведе планот. 
 
Одредени, времени искази за планирани идни резултати и генерални и 
постојани искази за планирани идни резултати се нарекуваат цели. Луѓето 
обично имаат неколку цели истовремено. Најдобро е да бидеме сигурни дека 
целите добро се комбинираат една со друга. Дали целта А изгледа 
компатибилна со целта Б? Дали тие се вклопуваат во една заедничка 
стратегија?  
 
Еден приод препорачува да постојат краткорочни, среднорочни и долгорочни 
цели. Во овој модел краткорочните цели би требало да се достигнат доста 
лесно: тие се многу блиску. Спротивно од тоа, долгорочните цели изгледаат 
многу тешки, речиси невозможни да се достигнат. Користење на една цел како 
скала до следната вклучува подредување на целите. Една личност или група 
започнува со достигнување на лесните, краткорочни цели, потоа преминува на 
среднорочните, па на долгорочните цели. Подредувањето на целите може да 
создаде „скалило на цели“. Во рамките на една организација, организацијата 
може да ги усогласи целите така што не би биле во судир една со друга. 
Целите на еден дел од организацијата треба соодветно да се совпаѓаат со 
целите од другите делови на организацијата. 
 
Елементите на еден основен стратешки циклус може да се користат во 
пошироки, долгорочни стратегии како и во краткорочни стратешки активности.  
 
ВЕЖБА: Врз основа на дијаграмот подолу (стр.55), демонстрирајте го процесот 
на стратешко планирање користејќи го примерот со ромското образование. 
Иако овој модул се концентрира на правна помош вклучувајќи правни постапки, 
учесниците можат да изберат и не правна стратегија. Имајте на ум дека една 
НВО може да практикува една цела спирала на стратешко планирање, движејќи 
се од правни услуги кон подигање на свеста, итн. или обратно. 
 
Потсетете ги учесниците за разликите помеѓу услугите за правна помош и 
стратешка правна постапка. Прашајте ги дали постојат други НВО/ тела за 
еднаквост кои можат да им помогнат во решавањето на случајот. Еве неколку 
прашања за насочување на дискусијата: 
 
• Што работи вашата НВО? 
• Каква поддршка има вашата НВО? Финансиска, лична, друга? 
• Што сака жртвата? 
• Дали тоа се вклопува во целите на вашата НВО? 
• Колку далеку е спремна вашата НВО да оди? 
• Кој има улога во решавањето на овој случај и на кое ниво? 
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• Што би требало другите да направат? 
 
Стратешка правна постапка наспроти правни услуги 
 
Стратешката правна постапка, понекогаш наречена ударна правна постапка, 
подразбира одбирање и изнесување на случај пред суд со цел да се постигнат 
поголеми промени во општеството. Луѓето кои спроведуваат стратешка правна 
постапка сакаат да го искористат законот за да остават трајна трага а не само 
да го добијат актуелниот случај. Ова значи дека случаите на стратешка правна 
постапка се исто толку заинтересирани за резултатите кои ќе ги постигнат врз 
пошироката популација и владите колку и за крајниот резултат од самите 
случаи. 
 
Стратешка правна постапка наспроти правни услуги. Сепак, важно е да се 
забележи дека стратешката правна постапка многу се разликува од бројни 
потрадиционални идеи за правни услуги. Традиционалните организации за 
правни услуги им нудат корисни услуги на индивидуални клиенти и внимателно 
работат на застапувањето и советувањето на тие клиенти за било каква нивна 
потреба. Но, бидејќи традиционалните правни услуги се насочени кон клиентот 
и ограничени од средствата на дадената организација, многу често нема 
можност случаите да се разгледаат на пошироко ниво. Од друга страна, 
стратешката правна постапка, е концентрирана на промена на политиките и 
поширокиот начин на однесување. Заради ова, стратешката правна постапка не 
е дизајнирана да им обезбеди најдобри услуги на најголем број на луѓе како 
што би можеле традиционалните правни услуги. 
 
Застапување. Со поднесувањето на тужби, адвокатите за социјално право 
можат да ги искористат судовите да за спроведат правни и социјални промени. 
Ова често е дел од една комплетна застапничка кампања дизајнирана да ја 
подигне свеста во врска со одреден проблем или да ги промовира правата на 
одредена обесправена група. Многу групи или поединци кои спроведуваат 
стратешка правна постапка исто така се трудат да ги убедат другите да се 
придружат кон нивната борба или да извршат влијание врз владата да ги 
промени своите закони.  
 
Резултати. Кога успешно се користи, стратешката правна постапка може да 
постигне огромни резултати. Може да ја натера владата да направи чекори за 
да обезбеди основна грижа за своите граѓани, да гарантира еднакви права за 
малцинствата или да сопре активност која е штетна да околината. Нема 
граници за тоа што може стратешкото планирање да постигне.20  
Во крајниот стадиум на испитување, прикажете ја врската помеѓу образецот со 
прашања, стратешкото тркало, видовите на дејства кои учесниците можат да ги 
преземат и информациите кои им е потребни. 

                                                 
20  Гери П, (2009) Правата на децата: Прирачник за стратешка легислатива, Правата на детето, 

Мрежа за информации заПравата на детето: Лондон. 
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4.2 Мониторинг 
 
„Научниот ум не ги дава точните одговори, туку ги поставува точните 
прашања“  
Клод Леви-Строс 
 
4.2.1 Предмет 
 
Овој модул се концентрира на стратешко надгледување и проценка на 
влијанието на практиките и политиките врз еднаквоста од страна на тела од 
јавниот/приватниот сектор во однос на еднаквоста и недискриминацијата.  

  

  

 
АНАЛИЗА НА 

СИТУАЦИЈАТА 

 
ИЗБОР НА 

АКТИВНОСТ 

 
 

ПРИМЕНА 

 
 

ОЦЕНКА 
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Овој модул ќе им овозможи на НВО подобро да разберат што е тоа стратешко 
надгледување и проценка на влијанието врз еднаквоста. Исто така, НВО ќе 
можат да дизајнираат и планираат проект за надгледување. На крајот, НВО 
подобро ќе ја разберат улогата на НВО заедницата во надгледувањето и 
проценката изведени од други страни (јавни и приватни тела, академии итн.). 
 
4.2.2 Дефиниции 
 
Надгледување, оценка,проценка – овие термини често се користат од различни 
агенции и институции, во науката и од секторот на НВО.  
 
Тие имаат различно значење во различен контекст. Наспроти бројните 
дефиниции, ние ги разбираме овие термини вака: 
 
Мониторингот  често се дефинира како детално набљудување на ситуација 
или индивидуален случај кое се врши со цел да се одреди кои идни дејства 
треба да се преземат.21  
 
Во овој модул зборуваме за Стратешко надгледување на НВО, кое може да се 
дефинира како планирано и систематско истражување на одреден дел од 
општествената реалност (во нашиов случај концентрирано на човечките права 
или уште поконкретно на прашања во врска со еднаквоста и 
недискриминацијата), изведени според усвоена рамка и со цел 
подобрување.22 
 
Проценка на влијание е проценка на влијанието кое одредени политики и 
постапки го имаат (или предложените политики или постапки би можеле да го 
имаат) врз оние кои се засегнати од нив.  
 
Во овој модул се концентрираме на проценка на влијанието врз еднаквоста 
(ПВЕ) која може да се дефинира како темелна и планска анализа на тековна 
или планирана политика (пишана или непишана, формална или неформална), 
постапка, проект или услуга и нивното влијание врз различни групи на 
еднаквост карактеризирани со старост, инвалидитет, пол, раса и етничка 
припадност, религија или верување или сексуална ориентација, како и други 
општествено обесправени групи.  
 
4.2.3 Опфат 
 
Земајќи ги предвид ограничувањата на модулот, во главно се концентрираме на 
надгледување на човековите права извршено од страна на НВО ( со акцент врз 

                                                 
21  М. Гузман, Б. Вестапен, Што е мониторинг, Мониторинг на човековите права и Серија на 

докоментации, вол. 1, HURIDOCS 2003, стр. 5. 
22  Преземено од М. Новицки, З. Фиалова, Мониторинг на човековите права, Фондација 

Хелсинки за човекови права, Варшава 2004, стр. 13. 
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надгледувањето на еднаквоста и дискриминацијата) и само делумно на 
проценка на влијанието врз еднаквоста.  
 
Не го покриваме прашањето во врска со надгледување и оценка на НВО кои се 
борат со дискриминацијата – систематско собирање и анализа на податоци во 
врска со напредокот на одреден проект или организација и споредба на 
резултатите, и влијанието на проектот врз неговите цели.  
 
4.2.4 Содржина  

 
A. Мониторинг 

 
Зошто да се мониторира? 
 
Постојат различни причини зошто НВО би сакале да вршат надгледување. Еден 
генерален одговор е: со цел подетално да научат за одредена реалност. 
Еднаквоста и забраната на дискриминацијата често се законски стандарди. 
Сепак, она што вреди во животот на луѓето не е закон на хартија туку 
општествената реалност.  
 
НВО треба да го искористат знаењето кое го добиваат за општествената 
реалност како средство да предизвикаат промена, за да ја подобрат 
ситуацијата. Одредено надгледување може да има различни функции. 
 
Истражувачка функција – едноставно сакаме да знаеме каква е ситуацијата во 
одредено поле, затоа што ни недостига оваа информација. Еден проект може 
да се спроведе да се добие документирано знаење за природата и степенот на 
дискриминацијата. 
 

Примери: Не знаеме многу за практиката на отпуштање на вработени кои 
ги исполнуваат годините за стаж и планираме тоа да го проучиме. Имаме 
слушнато дека постојат случаи каде луѓето кои ќе ги исполнат годините за 
стаж се присилувани да ја напуштат својата работа но не знаеме дали тоа 
е реален проблем или пак само еден или два случаи; не го знаеме 
размерот на проблемот.  
 
Знаеме дека повремено има огласи за работа кои се повикуваат на 
старост (и пол), што укажува на намера на работодавецот да 
дискриминира, но не го знаеме степенот на ова практика. Одлучуваме да 
организираме проект на надгледување за да откриеме која е реалната 
ситуација. Дали е ова сериозен проблем? Ако е, каква е природата и 
размерот на проблемот и какви решенија се потребни? 

 
Дополнителна функција – учество во некоја друга активност со цел 
постигнување на промена: веќе имаме доста точни сознанија за природата и 
степенот на дискриминација, имаме податоци кои потекнуваат од различни 
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извори (на пример, медиумски извештаи, жалби, разговори итн.), но сакаме да 
имаме цврсти податоци. Треба да прибереме факти, да имаме доказ, да имаме 
цврсти аргументи засновани врз докази. 

Примери: Знаеме од различни извори (како медиумски извештаи, 
поединечни случаи, неофицијални жалби, други проекти) дека луѓето од 
ЛХБТ заедница често се малтретирани на работните места. Знаеме дека 
ова е реален и сериозен проблем. Би можеле да побараме решенија за 
промена на политиките и практиките засновани врз постојаните сознанија, 
но сакаме да постигнеме промени преку цврсти податоци. Сакаме да го 
прикажеме целосниот размер на овој проблем и да им покажеме на 
нашите критичари дека знаеме за што зборуваме.  
 
Општо е познато дека одредена религиозна група е дискриминирана во 
нашата земја. Знаеме од медиумите и од жалбите од оваа група дека тие 
имаат проблеми со добивањето на дозвола за градба на верски култен 
центар и проблеми со изнајмување на јавен простор за религиозни 
настани итн. Со цел да побараме промени одлучуваме да изведеме 
проучување со надгледување кое во детали ќе покаже со кои потешкотии 
групата се соочува, вклучувајќи и споредба со други групи.  

 
Превентивна функција – додека генерално целта на надгледувањето е да се 
истражува, да се собираат податоци и да се документираат, постојат ситуации 
каде НВО пред сè сакаат да влијаат врз ситуацијата која ја надгледуваат. 
Знаеме дека фактот дека се набљудуваат различните тела може да влијае на 
нивното однесување. Ова го прави различно надгледувањето на НВО од 
чистото научно истражување (кое исто така може да има несакани ефекти но од 
друга природа). 
 

Примери: Различните видови на набљудување даваат добри примери за 
превентивно надгледување. Целта на надгледувањето на едно судење од 
страна на набљудувач од НВО, често е со цел да се обезбеди фер судење 
и да се даде морална поддршка на една од странките.  
 
Така, следејќи судења против претставници на одредено етничко 
малцинство, со цел да се испитаат можните предрасуди или 
дискриминација врз нив, набљудувачот со самото свое присуство може да 
влијае врз судењето и врз однесувањето на лицата инволвирани во 
судењето . Јавно и доста очевидно судење може да спречи да се случи 
дискриминација или предрасуди.  
 
Надгледувањето на избори (на пример, од гледна точка на пристап на 
хендикепирани лица до изборните единици) може да има слично влијание. 
Всушност, покрај документирањето на ситуацијата, присуството на 
набљудувачи често има влијание врз почитувањето на стандардите за 
фер и демократски избори.  
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На крајот, кога надгледуваме јавно собири како митинзи на религиозни 
групи, маршови, демонстрации или паради на гордост на хомосексуалците 
(од гледна точка на правото на мирен собир и должноста на државата да 
обезбеди мерки на безбедност и заштита на учесниците), нашата цел е 
објективно да ја документираме ситуацијата но исто така со самото 
присуство на набљудувачите (обично со беџови или друга видна 
идентификација, понекогаш повикани од полициските сили), сакаме да се 
увериме дека властите гарантираат дека јавниот собир ќе се одржи според 
потребните стандарди.  

 
ВЕЖБА: Дадете примери за различни проекти на надгледување кои имаат 
првенствено истражувачки, дополнителни и/или превентивни функции 
(постоечки проекти кои ви се познати како и измислени проекти).  
 
Што да се надгледува? 
 
Во главно, можеме да надгледуваме сè што не интересира - од мали проекти на 
надгледување на локално ниво фокусирани на едно одредено прашање (како 
што е надгледување на сегрегацијата на одредено етничко малцинство во едно 
локално училиште) до големи и напредни истражувачки проекти (како што е 
надгледување на ситуацијата на тоа малцинство во поглед на дискриминација 
во образованието во целата земја, или пак не само во образованието туку на 
различни полиња).  
 
Сепак, добро е да се одговорат некои основни прашања пред да донесеме 
крајна одлука за изведување на надгледување: 
 
• Зошто сакаме да мониторираме? Како тоа се вклопува во мисијата и 

стратегијата на нашата организација и нашите севкупни цели? Што сакаме 
да постигнеме преку надгледувањето? Дали целта е да се здобијат 
знаења (истражувачка функција), да се поткрепат нашата претходно 
креирана стратегија и целите на застапување со цврсти податоци 
(дополнителна функција) или да се спречи дискриминацијата во одреден 
случај (превентивна функција). 

• Дали е неопходно да се изведе проект на надгледување? Дали постојат 
други, подобри, полесни, поевтини начини или методи за постигнување на 
нашите цели? На пример, треба да ги провериме постоечките податоци и 
сознанија – други можеби веќе ја надгледуваат ситуацијата (јавните 
власти, тела за еднаквост, академии, меѓународни организации, други 
НВО). Не би имало никаква корист од тоа што ќе го дуплираме овој труд, 
наместо тоа треба да ги искористиме сите постоечки информации.  

• Како ќе ги примениме резултатите од надгледувањето? Дали имаме 
јасна слика за тоа како добиените факти, докази и информации би можеле 
да се употребат од наша страна или од некој друг?  

• На крајот, треба да одговориме на прашањата во однос на нашите 
ресурси – дали сме доволно компетентни? Дали сме подготвени од 
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организациска гледна точка? Дали имаме доволно кадар и материјални 
ресурси за да изведеме еден ефективен, корисен проект за 
надгледување? Дали ни е потребна надворешна помош? Ако е така, од 
кого? Дали имаме соодветни контакти или пари, доколку ни бидат 
потребни? 
 

Изборот на одреден предмет за надгледување очигледно ќе зависи од мисијата 
и стратегијата на нашата организација, локалниот и националниот контекст, 
постоечките потреби, недостатоци во информациите итн. Подолу, како додаток 
на темите спомнати погоре, има повеќе примери на прашања за кои 
надгледувањето би било корисно како и можни конкретни проекти за 
надгледување.  
 
Општо: 
 
• Колку одредени права на малцинствата се почитуваат (применуваат) од 

страна на јавните институции (локалната власт, јавните услуги, 
полицијата, затворската администрација итн.);  

• Колку одредени права на малцинствата се почитуваат од страна на 
одредени приватни тела (работодавци, услужни дејности итн.); и  

• Како одреден закон (или политика) влијае врз надгледувањето на правата 
на малцинствата (пред да стапи во сила или после одреден период). За 
повеќе информации, погледнете го делот Б. подолу во врска со проценка 
на влијанието врз еднаквоста.  

 
Посебно: 
 
• Надгледување на старосна дискриминација при вработувањето од 

одреден работодавец/и – правила и услови (плата, одмор), унапредување 
и достапност на обуки;  

• Надгледување на малтретирање врз ЛХБТ лицата од страна на 
полицијата; 

• Надгледување на дискриминација во образованието – достапност на 
образованието на одредено етничко малцинство; 

• Надгледување на достапноста на одредени служби за луѓе со 
инвалидитет; и  

• Надгледување на правото на практикување религија во затворени и 
отворени институции (затвори, болници, воени установи и други места 
каде луѓето престојуваат).  

 
ВЕЖБА: Најдете предмет (или предмети) кој според вашето мислење е важен и 
треба да се истражи во форма на надгледување. Одговорете ги „основните 
прашања“ во однос на неговата врска со мисијата и стратегијата на 
организацијата, неопходноста, можната примена на резултатите и изворите.  
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Кој треба да врши надгледување на политиките и практиките за еднаквост 
и дискриминација?  
 
Дали НВО кои работат врз еднаквоста и се борат со дискриминацијата се 
должни да вршат проекти за надгледување? Лесно можеме да аргументираме 
дека одговорот на ова прашање е „не“.  
 
Постојат бројни институции кои треба да собираат податоци, да 
истражуваат и да вршат испитувања. Во некои случаи институциите се 
обврзани да надгледуваат додека во други случаи тоа ќе зависи од нивната 
желба и одлука да го направат тоа. Кои се тие? Списокот на можни тела може 
да ги вклучува: 
 
• Бирото за државна статистика и неговите годишни статистички планови;  
• Тела за еднаквост кои според директивите на ЕУ, треба да вршат 

независни испитувања во врска со дискриминацијата, да издаваат 
независни извештаи и да вршат препорака на проблемите во однос на 
таквата дискриминација (погледнете го, на пример, член 13 од 
Директивата 2000/43/EC); 

• Други државни или локални јавни тела (во зависност од локалниот 
контекст) кои треба да собираат статистички податоци и други 
информации и да вршат проценка на нивните политики како и резултатот 
од нивните политики и практики. 

• Меѓународни институции и организации кои мора да поседуваат 
компаративни податоци за различни земји, вклучувајќи ги: 
o Европската комисија (долгорочни проекти како и поединечни трудови 

кои истражуваат одреден број на прашања, специјална мрежа на 
експерти кои даваат извештаи за развојот во своите земји),23 и 

o Советот на Европа, ОБСЕ, ОН (собирање на податоци, изведување 
на различни студии); 

• Научници и академици, универзитети и други истражувачки институции кои 
вршат многу социјални истражувања; 

• Приватни тела, како компании, кои собираат податоци и вршат 
истражувања на нивните клиенти и потенцијални клиенти и на нивните 
вработени; и 

• Медиуми – до одреден степен, иако повремено медиумите вршат доста 
импресивни активности на истражување и надгледување.  

 
Која е улогата на НВО? НВО имаат улога на најмалку четири различни нивоа:  
 
• Инспирација -  НВО не треба да заменуваат други тела во нивните 

обврски за надгледување. Наместо тоа НВО треба да инспирираат, да 
служат како активатори, да поставуваат испитувачки прашања и да ги 

                                                 
23  Ве молиме погледнете ги информациите за различни мрежи на експерти обезбедени од 

Европската комисија на: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm
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охрабруваат другите институции (јавни, приватни, академици) да собираат 
податоци, да вршат испитувања и да надгледуваат политики. НВО може 
да обезбедат примери и да споделат практика од други земји; 

• Соработка - НВО може да учествуваат во проекти за надгледување 
организирани од други страни. Тие можат да обезбедуваат информации и 
докази од својата работа, можат да се однесуваат како партнери или да 
служат како локални или национални централни точки во меѓународното 
компаративно истражување. На пример, државите членки на ЕУ мораат да 
поттикнуваат дијалог со НВО кои работат на полето на борба со 
дискриминацијата со цел да се промовира принципот на еднаков третман 
(Член 12 од Директивата 2000/43/EC и Член 14 од Директивата 
2000/78/EC). Затоа НВО треба да бидат консултирани секогаш кога 
нивните сознанија и искуство се релевантни.  

• Вид  на работа, надзор - Понекогаш собирањето на информации и 
изведувањето на надгледување е обврска на надлежни институции (како 
телата за еднаквост), сепак, во практиката јавните институции во одредени 
случаи не ја исполнуваат соодветно својата улога. НВО може и треба да 
практикуваат вид на работа „надзор“ за да проценат дали (и како) 
одредени институции ги извршуваат овие обврски. Всушност, една НВО 
може да изведе проект за надгледување со цел да испита дали другите 
институции ги исполнуваат своите обврски за надгледување; и 

• Изведба на независно надгледување на НВО. Ако има недостаток на 
податоци, празнини во расположливите информации, или ако е поткопана 
веродостојноста на друг проект, НВО може да започне независно 
надгледување. Понекогаш НВО се едноставно подобри за оваа работа, 
затоа што се поблиску до жртвите на дискриминација, имаат поголем 
кредибилитет од другите институции и имаат поголем пристап до осетливи 
информации. Изведувањето на надгледување подразбира собирање на 
податоци но исто така, во рамките на стратегијата за застапување, давање 
на повратни информации/ препораки до надгледуваните јавни 
институции/тела, како и излагање на нивните сознанија пред јавноста 
(известување). 

 
ВЕЖБА 
 
1. Набројте ги сите институции (или нивните видови) кои во контекст на 

вашата земја би требало да надгледуваат, да собираат податоци, да 
истражуваат и да вршат испитувања.  

2. Кој според вашето мислење би требало и би можело да надгледува, да 
собира податоци и да врши испитувања во одредено поле на интерес во 
вашата организација (на пример, старосна дискриминација на работното 
место или малтретирање на луѓето? Идентификувајте ги и набројте ги 
надлежните институции. Дали тие ги исполнуваат своите обврски?  

 
ВЕЖБА: Дискутирајте како НВО можат да влијаат врз другите (наброени 
надлежни институции) во исполнувањето на нивната улога во надгледувањето?  
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Како да надгледувате – надгледување чекор по чекор 
 
Дијаграмот во Анекс 1 (Дијаграм – стадиуми на надгледување) ги прикажува 
одредените стадиуми на проект на стратешко надгледување, кој треба 
внимателно да се испланира. Се разбира, надгледувањето е приод кој може да 
биде применет од страна на НВО на различни начини; ќе има релативно 
едноставни, мали, краткорочни проекти (како што е надгледување на 
едноставна демонстрација или надгледување на содржината на локален 
весник/ци во период од еден месец) како и посложени, понапредни проекти 
(како што е надгледување на достапноста на образованието за едно од 
етничките малцинства ширум земјата).  
 
Кои се главните чекори во подготовката и примената на надгледувањето? 
 
1. Формулирање на предметот на надгледување,  
2. Дефинирање на тоа што сакаме да научиме (проблеми и прашања за 

надгледувањето), 
3. Изведување на правна анализа и канцелариско истражување, 
4. Одбирање на методи и градење на средства за надгледување, 
5. Планирање (логистика),  
6. Управување и подобрување на средствата, 
7. Собирање/обработка/анализа на собраните податоци, 
8. Известување/давање на повратни информации/ комуницирање, 
9. Употреба на резултатите од надгледувањето. 
 
Пример: Кога кратко ќе ги дефинираме горе наведените чекори на 
надгледувањето ќе користиме и пример на една можна идеја за проект на 
надгледување. Во зависност од полето на интерес на НВО, одредени 
елементи на надгледувањето, секако, ќе се разликуваат. Во нашиот пример 
претставуваме една мала локална НВО која меѓу другото ги поддржува 
лицата со инвалидитет и која во главно работи на општинско ниво, но исто 
така мрежно соработува со други организации на меѓународно ниво. Нашата 
организација има неколку вработени со неполно работно време и неколку 
волонтери, како и приврзаници.  
 
Формулирање на предметот на мониторингот  
 
Ова значи одредување што треба да се надгледува и какви информации се 
бараат, врз основа на искуството од нашата работа и нашата претходна 
истрага и канцелариско истражување.  
 
Од нашата организација често се бара поддршка на лицата со инвалидитет 
во нивните обиди да ги премостат бариерите кои им го ограничуваат 
пристапот до службите ви нашето општество. Индивидуалните жалби на 
општинско ниво резултираат во мали промени, не се инвестирани доволно 
пари и сè уште има многу пречки.. Локалната власт тврди дека прави 
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големи напори и прави сè што може во дадените услови. Со цел планирање 
на стратегија за застапување во рамките на општеството, ние одлучуваме 
да извршиме надгледување. Сакаме да го надгледуваме пристапот за 
лицата со инвалидитет до јавните објекти во сопственост на општината, 
како и услугите кои се нудат во истите. Планираме да се фокусираме на два 
елементи: Пречките кои сè уште постојат и треба да се елиминираат и 
неодамнешни подобрувања, ако ги има (за да видиме што се направило во 
последните неколку години).  
 
Дефинирање на тоа што сакаме да научиме (проблеми и прашања за 
надгледувањето) 
 
Одредувањето на предметот на надгледување обично е само почетен чекор.  
Потоа мора да се расчлени на определени елементи/прашања/проблеми и 
мора да се формулираат конкретните прашања на кои ќе се бараат одговори. 
Овдека всушност се донесуваат одлуките за опфатот на надгледувањето.  
 
Одлучуваме да надгледуваме јавни објекти во сопственост на општината, 
на пример: Објекти на локалната власт, полициски станици, судови, пошти, 
базени, училишта, здравствени центри и болници. Сакаме да знаеме дали 
тие – објектите и службите се пристапни за лицата со различен 
инвалидитет, проблеми на движење (на пример, лицата во инвалидски 
колички или со патерици),проблеми со видот и други проблеми. 
 
Постојат неколку објекти и одреден број на служби. За секоја од нив ние 
треба да формулираме одредени прашања, на пример, во поглед на 
архитектонските препреки може да запрашаме дали поштата има пристап 
за инвалидски колички, и ако има, дали тој е добар и дали се користи од 
страна на лицата со инвалидски колички. Ако нема, дали постојат некакви 
други решенија за лицата кои користат инвалидски колички кои сакаат да ги 
користат услугите на поштата? Дале е шалтерот во поштата доволно 
низок за корисниците на инвалидски колички? Ако не, како се истите 
услужувани? 
 
Вториот сет на прашања се однесува на неодамнешните подобрувања. На 
пример, може да се одлучи да се провери што е направено во последните три 
години (кога актуелната локална власт стапила во сила). Така, во поглед на 
секоја надгледувана институција треба да знаеме што се променило во 
поглед на пристапност во последните три години, кој ги направил тие 
промени, кој платил за истите итн. 
 
Бидејќи беше одлучено да се надгледуваат бројни различни објекти кои 
обезбедуваат различни услуги, списокот на прашања би бил долг.  
 
Изведување на правна анализа и канцелариско истражување  
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Со цел да надгледуваме практики и политики наспроти законските стандарди, 
ние треба да ја знаеме и разбираме актуелната законска позиција. Ова обично 
се прави со помош на адвокатите на НВО. Правната анализа опфаќа различни 
правни извори кои се важни за проблемите и прашањата на нашето 
надгледување (и длабочината на анализата ќе зависи од овие прашања), од 
меѓународно и конституционо право, преку дела на парламентот и владини 
прописи (национални и локални), до различни видови на внатрешни прописи во 
рамките на различни институции. Исто така може да вклучува и судски прописи.  
 
Детална правна анализа нема да биде потребна во сите проекти, се разбира: 
Во многу проекти на надгледување би било доволно познавањето на основните 
права релевантни за прашањата на надгледувањето. Во главно, за време на 
проектот, треба да се надгледуваат важните правни подобрувања, за да не се 
испуштат важните промени во законот или судските прописи, кои можат да се 
употребат во нашето истражување и напори за застапување.  
 
Канцелариско истражување (собирање и анализа на постоечки податоци, кои 
содржат различни важни информации, материјали, докази, публикации, 
извештаи, покриеност од медиумите итн.) е нешто што редовно се прави од 
страна на организациите заинтересирани за одредено прашање. Тоа треба да 
се направи подетално и на по фокусиран начин на почетокот на проектот за 
надгледување.  
 
Често постојат документи кои може да не ни се познати или пак сме заборавиле 
на нив (историски). Секогаш е добро да се идентификуваат сите материјали 
поврзани со предметот на надгледување, со цел да се обезбеди компетентност, 
да се добие инспирација и да се прават споредби. Исто така, канцелариското 
истражување треба да продолжи барем додека трае проектот, затоа што ако се 
појави нов материјал (или штотуку откриен) треба да го знаеме и соодветно да 
го употребиме.  
 
Во нашиов слушај правната анализа може да се фокусира на два елементи – 
општи стандарди против дискриминацијата за кои се потребни постапки од 
страна на владата со цел да се елиминираат препреките (како конвенциите 
на ОН) и локалните закони. Дали во овој поглед постојат некои обврски кои 
произлегуваат од државните акти и прописи на кои може да се повикаме?  
 
Канцелариското истражување треба да вклучува одреден број на работи. 
Дале некој друг во минатото извршил слично надгледување? Во други 
општини? На национално ниво? Во други земји? Дали постои некоја 
методологија која може да ја примениме? Дали постојат некакви извештаи 
од локалната власт, документи, планови, буџети, заложби, записници од 
состаноците на локалниот совет кој дискутирал за ова прашање? Дали 
постојат компаративни податоци собрани на национално ниво кои би ни 
овозможиле да го прикажеме случајот од нашата општина во споредба со 
други општини?  



 

 
66 

Семинари за подигање на свеста за областа на недискриминација и еднаквост наменети за граѓанските организации 

Одбирање на методи и градење на средства за мониторинг 
 
Надгледувањето на НВО не е научно истражување. Сепак, обично користи 
средства за научно истражување и понекогаш може да вклучува помош од 
социолог или статистичар.  
 
Надгледувањето на НВО често се потпира врз квалитативни податоци 
засновани врз студии на случај, интервјуа или сведочења од жртвите. Посебно 
во областа на еднаквоста и не-дискриминацијата, не е секогаш можно да се 
најдат веродостојни квантитативни податоци (бројки и статистика). Во 
зависност од проблемот, веројатно е дека во некои случаи најдобрите достапни 
информации ќе бидат квалитативните податоци. На пример, во областа на 
вработувањето ќе биде доста лесно да се соберат квантитативни податоци за 
полот и староста на вработените, но многу малку е веројатно дека ќе има 
податоци за споредба на сексуалната ориентација. Затоа треба внимателно да 
планираме и на чувствителен начин да обезбедиме и квалитативни податоци.  
 
Се разбира, постојат информации (од жалби, медиуми, извештаи направени од 
други итн.) кои организациите редовно ги собираат и анализираат. Сепак, при 
планирањето на стратешко надгледување, важно е да се развие посистематски 
начин на собирање, селекција, анализа и обработка на потребните 
информации.  
 
Кои се методите за добивање на информации на НВО? Следуваат некои можни 
методи: 
• Постојано канцелариско истражување 
• Анализа на жалби (од лица кои биле дискриминирани) 
• Анализа на медиумите (печат, интернет, аудиовизуелни медиуми) 
• Анализа на расположливите статистички податоци  
• Анализа на јавни документи (како судски документи, документи од јавните 

институции, архиви) 
• Слушање и забележување на лични искуства:  

o Неструктурирани интервјуа/ неформални дискусии 
o Групни интервјуа (со неколку лица истовремено)  
o Насочени интервјуа (делумно структурирани)  
o Интервјуа во форма на прашалници (со отворени или затворени 

прашања/прашања со повеќекратен избор) 
• Испитувања во форма на прашалници: Преку интернет, пошта итн. 

(испитаниците сами ги одговараат прашањата, во пишана форма) 
• Документирање на случаи (студии на случаи) 
• Набљудување (на поединци, места, настани), надворешно или преку 

учество 
• Физички мерења (на објекти, установи, опрема) 
• Експериментирање (на пример, проверка на состојбата)  
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Ако и после канцелариското истражување сè уште мислиме дека ги немаме 
одговорите на сите претходно формулирани прашања и дека недостигаат 
важни информации, мора да се донесе одлука за тоа како да се добијат тие 
информации. Постојат повеќе можни и дополнителни начини: 
неструктурирани интервјуа и интервјуа во форма на прашалници со лица со 
инвалидитет за нивните лични искуства, менаџери и вработени во одредени 
објекти и служби, претставници на локалните власти; групи на лица со 
инвалидитет; набљудување на објекти, врз основа на образец со утврдени 
индикатори; и анализа на јавни записи во врска со развојот, буџетот итн. 
Може да се собираат компаративни податоци за ситуацијата во други 
општини (ако се достапни).  
  
Може да се вршат експерименти: би можеле да замолиме лица со одреден 
инвалидитет да се обидат да пристапат до објекти и служби и да ги 
документираат нивните обиди. Може да се користат физички мерења и 
фото документација за архитектонските препреки.  
 
Планирање (логистика)  
За стратешко надгледување потребно е добро, внимателно планирање. 
Постојат бројни работи кои треба да се утврдат како кој ќе направи што, како и 
кога, колку време ќе трае и колку пари се потребни. Препорачливо е секогаш 
да се направи детален план на активности (дури и ако тоа не се бара од 
донаторот). Примената на планот треба да се надгледува.  
 
Во зависност од претходниот избор, треба да се одлучи кој ќе изгради 
емпириски средства за истражување, кој ќе ги тестира и подобрува, кој ќе 
врши интервјуа и посета на објекти, кој ќе анализира податоци и ќе пишува 
извештаи,кој ќе подготвува документи за политиката, проспекти за 
исходот итн. И кога секоја од овие активности треба да се случи. Треба да 
се донесат одлуки и за следново. Како треба извештаите да се издадат и 
распределат? Кога треба да се презентираат резултатите? Дали постои 
некој посебно добар период/датум (времето е понекогаш пресудно)? Дали 
има доволно персонал и волонтери? Дали им е потребна обука? Каква опрема 
е потребна – фото апарат, диктафон? Колку пари се потребни и за што? 
Примената на планот на проектот треба да се надгледува. Корисно е да се 
изготви едноставна табела со четири колони која ќе покажува кој за што е 
одговорен и крајниот рок и статусот на задачата.  
 
Управување и подобрување на средствата  
 
Многу е важно дека, без разлика какви средства за собирање на информации 
се разработени и усвоени (прашалници, инструкции, обрасци итн.), тие се 
тестираат. Треба да го знаеме следново. 
 
Дали лицата (собирачите на податоци како и лицата кои се интервјуирани) ги 
разбираат средствата? Дали се инструкциите и прашањата доволно јасни? 
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Дали употребата на одредено средство го обезбедува видот на информациите 
кои се потребни? Дали е изборот на можни одговори (сет на дадени одговори 
на затворени прашања) соодветен? Комплетен? Премногу долг, премногу 
краток? 
 
Тестирањето на средствата често се нарекува „пилот проект“. По тестирањето, 
резултатите треба да се анализираат и средствата соодветно да се прилагодат, 
така што ќе се променат, осовременат или понекогаш ќе се прекинат или пак ќе 
се донесе одлука да се разработат нови средства. 
 
Со изведување на пилот студија и тестирање на средствата, може да се 
елиминираат грешките кои инаку би можеле да се направат и ќе се избегне 
непотребна работа.  
 
Ако се донесе одлука да се користат интервјуа во форма на прашалници или 
табели од посети на објекти,тие мора да бидат тестирани за да се види 
дали биле формулирани соодветните прашања, што недостига и кои 
прашања треба да се избришат или додадат.  
 
Собирање/обработка/анализа на собраните податоци 
 
Сè зависи од видот на проектот за надгледување во кој сме инволвирани. 
Ситуацијата ќе се разликува во проект на индивидуална студија (кога нешто се 
прави само еднаш), проект кој периодично се повторува (и се споредуваат 
резултатите) и трајно надгледување (кое понекогаш трае со години, со 
периодични извештаи).  
 
Постојат некои важни прашања кои треба да се земат предвид од страна на 
НВО во процесот на собирање на податоци:  
 
• Документирање на изворите на информации, заради нивната 

веродостојност, но не секогаш и нивно откривање; 
• Заштита на идентитетот на лицата кои би можеле да бидат изложени на 

ризик (професионално или во поглед на нивниот углед) заради 
надгледувањето, не изложувајќи ни на никаков ризик преку директна или 
индиректна идентификација без нивна целосна согласност во пишана 
форма;  

• Потврдување на податоците и различни методи на собирање на податоци 
– различните методи се надополнуваат; 

• При собирањето на податоци да не се фокусира само на податоците за 
моменталната состојба туку да се обиде да посегне подлабоко – за да ги 
открие причините за таа моментална состојба, објаснувањата или 
препораките засновани на таа моментална состојба; 

• Барање и забележување на случаи кои јасно илустрираат прашања на 
надгледување или интересни цитати кои ќе послужат како добри примери; 
и  
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• Надгледувачите да бидат објективни, да ја надгледуваат ситуацијата таква 
каква што е, да не ги забележуваат само прекршоците (како што некои 
НВО, посебно надзорните, практикуваат) туку и добрите практики, 
подобрувања, обидувајќи се да го проучат проблемот од гледна точка на 
различни актери/страни. 

 
Обработката на квантитативните податоци зависи од применетите методи и 
големината на примерокот. Понекогаш се доволни хартија и пенкало, 
понекогаш е потребен калкулатор а понекогаш се потребни професионален 
статистички софтвер и помош од страна на експерти кои знаат како да го 
користат. Постои едно главно правило, сепак: многу е важно да се знае како ќе 
се обработуваат податоците пред да се применат средствата за истражување.  
 
Опасно е да се изработи еден прекрасен, долг прашалник, да се соберат 
податоци со истиот и потоа да се започне со размислување како тие да се 
обработат. Средствата за обработка на податоци и средствата за 
надгледување, во квантитативното истражување треба да одат заедно и заедно 
да се изработуваат.  
 
Во нашиот проект најверојатно ќе има многу квалитативни податоци – за 
искуствата на одредени лица со инвалидитет, вистински приказни. Сепак, 
бидејќи одлучивме да надгледуваме одредени објекти, би можеле да одлучиме 
да направиме и квантитативна анализа за размерот на проблемот (на 
пример, во 70 проценти од општинските објекти нема пристап за 
инвалидски колички). Во овој размер, за пресметувања најверојатно ќе бидат 
доволни лист хартија и пенкало и нема да има потреба од посебен софтвер.  
 
Известување/давање на повратни информации/ комуницирање 
 
Извештаите од надгледувањата може да изгледаат различно во зависност од 
проектот, приодот на организацијата, локалните спогодби, применетите методи 
и целната група(и). За извештај во сенка за механизам на спогодба би била 
потребна различна структура отколку за извештај наменет за политичарите или 
одговорните лица. Извештај наменет за општата јавност и медиумите би 
изгледал поинаку отколку повеќе специјализиран извештај наменет да ги 
поткрепи активностите за стратешко застапување пред национален или 
меѓународен суд.  
 
Сепак, постојат некои заеднички елементи:  
 
• содржина; 
• краток вовед во кој се објаснува зошто било потребно надгледување, 

наведување на целите на надгледувањето и давање на некои основни 
информации за авторите на надгледувањето, неговиот опфат, 
временскиот рок итн.; 
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• признанија и благодарност до луѓето кои го овозможиле надгледувањетоa, 
соработувале за време на надгледувањето, се согласиле да разговараат 
или да бидат интервјуирани и обезбедиле докази итн.; 

• главни заклучоци и главни препораки (или извршно резиме), на почетокот 
или на крајот на извештајот;  

• анализа на законот – кои се стандардите ( уставни, меѓународни, локални); 
• главно тело на извештајот – податоци, докази, студии на случаи, сознанија 

презентирани на интересен начин; 
• заклучоци; 
• подетални препораки;  
• податоци за применетата методологија за време на надгледувањето 

(понекогаш многу детални, вклучувајќи примери за средствата на 
надгледување); и 

• библиографија.  
 
Треба да се размисли за проектот во стадиумот на планирањето на 
надгледувањето и за време на неговата примена. Тоа што ни е потребно за 
извештајот се, на пример, добри цитати, фотографии, студии на случаи 
итн. Исто така треба да се донесат одлуки за тоа дали извештајот е 
доволен сам по себе или пак посебен краток преглед (кој треба да се 
изготви) би бил корисен, или дали има потреба од дополнителни документи, 
како иницијатива кон градскиот совет, брошура за сознанијата или 
презентација во PowerPoint.  
 
Употреба на резултатите од надгледувањето 
 
Распределбата на извештајот од надгледувањето не треба да биде крај на 
проектот ( за жал, тоа е случај понекогаш во реалноста): напишаните извештаи 
завршуваат на полиците, не секогаш стигнуваат до интернет, проектот е 
завршен и организацијата прифаќа нови предизвици.  
 
Резултатите од надгледувањето може да бидат активатори за правно 
застапување. Резултатите треба да се применат во сите напори за застапување 
и по потреба да се повторуваат. Како можат да се применат резултатите од 
надгледувањето? Постојат многу начини, како:  
 
• во правно застапување, лобирање (собранија, семинари, тркалезни маси, 

работа со медиумите, информативни брошури, нацрт закони итн.); 
• во известување, вклучувајќи извештаи во сенка до меѓународни тела;  
• во правни постапки (докази, аргументи, одредени случаи откриени за 

време на надгледувањето); и 
• во подигање на свеста, образованието.  
 
Треба да се изработи медиумска и теренска стратегија, откривајќи кога и 
кому сакаме прво да му ги презентираме резултатите од нашето 
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надгледување – локалните медиуми, градскиот совет, тркалезната маса 
итн. 
 
ВЕЖБА: Планирање на проект за надгледување 
 
Изберете ја темата во зависност од областа на експертиза на вашата 
организација или интересите. 
Која е вашата стратешка цел? Работна цел? 
Која е вашата задача во истражувањето (предмет на надгледување)? Кои се 
проблемите и прашањата на истражувањето (кои информации ви се потребни и 
зошто)?  
Кои методи се соодветни/најдобри за добивање на овие информации (како ќе ги 
добиете информациите)?  
Кој е опсегот на планираното надгледување (географски, примерок, временски 
рок итн.) 
Кои ресурси се потребни (финансирање, луѓе, друго)? 
 
ВЕЖБА: Изработете средство за надгледување по ваш избор (инструкции за 
интервју или прашалник, список, итн.) 
 
ВЕЖБА: Кои се сличностите и разликите помеѓу надгледувањето од страна на 
НВО и социјалните научни истражувања во однос на: целите, методите, 
примерите, резултатите, препораките, правното застапување итн.? 
 
B. Проценка на влијанието врз еднаквоста 

 
Што е проценка на влијанието врз еднаквоста? 
 
Проценка на влијанието врз еднаквоста (ПВЕ) е ефективен начин да се 
погледне во длабочина на актуелните и новите политики, проекти и услуги, за 
да се види какво влијание тие би можеле да имаат врз различни групи на 
еднаквост. Неговата цел е да ги информира надлежните институции за 
следново: 
 
• дали некоја група на еднаквост (или групи) е или најверојатно ќе биде 

обесправена од страна на предложена или актуелна политика или 
практика на некоја институција; и  

• Како би можеле политиките и практиките на некоја институција да бидат 
подобрени или би можеле поефикасно да нудат еднакви можности. 
 

Една ПВЕ не треба да се гледа како крајна цел; со информациите на ПВЕ 
институциите треба да ги преземат сите потребни мерки за да се уверат дека 
нивните политики и практики не дискриминираат и придонесуваат за 
напредокот на еднаквоста.  
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ПВЕ е добро развиено само во некои земји од ЕУ; во многу други тоа е нов или 
дури и непознат поим. ПВЕ за прв пат беше воведено – со формално барање 
да се извршат ПВЕ – во Северна Ирска во 1998 год. и во Англија, Велс и 
Шкотска во 2001год.  
 
ПВЕ во главно се изведува од страна на јавните власти и јавните служби. 
Доколку е можно, ПВЕ треба да се изврши пред да одлучат јавните власти да 
преземат идни дејства (како примена на нова политика, промена на актуелната) 
и треба да се вгради во процесот на развивање на политиката.  
 
Пет етапи на ПВЕ во процесот на развивање на политиката  
 
(извор: Комисија за човекови права и еднаквост, Обединето Кралство) 
 
• Етапа 1: Развој претходен на политиката или планирање на преглед на 

политиката 
o (I) Одлука дали на една политика ‚ е потребна ПВЕ 
o (II) Одредување на опсегот на ПВЕ 

• Етапа 2: Нацрт на политика и проценка на влијанието 
• Етапа 3: Подредување на приодите за надгледување, оценка и ревизија 
• Етапа 4: Завршување и издавање на политиката 
• Етапа 5: Надгледување и ревизија на акциониот план 
 
Ако политиката или практиката веќе била на сила, ПВЕ обезбедува слични 
информации и укажува на организацијата дали е потребна промена со цел да 
се почитува законот. 
 
Кој е начинот на работа на ПВЕ?  
 
Не постои еден единствен начин за проценка на влијанието врз еднаквоста кој 
би можел да се користи од страна на сите институции во сите случаи. Тоа 
зависи од одредената политика или практика која се разгледува и од функциите 
на одредена власт или институција, од големината и ресурсите. Надлежните 
институции треба да развијат сопствена методологија на ПВЕ за целосно да ја 
прикажат природата и целите на својот бизнис и да бидат доследни. Различни 
институции користат различни приоди. Сепак, постојат неколку основни 
прашања и проблеми кои треба да се разгледаат од страна на ПВЕ и се повеќе 
или помалку универзални:  
 
• Дали би можела одлуката, политиката или практиката да има негативно 

влијание: 
o врз можноста за еднаквост на било која група (според старост, пол, 

сексуална ориентација, инвалидитет, етничка припадност, итн.)? 
o врз односите помеѓу членовите на различни групи на еднаквост или 

помеѓу членовите на било која група на еднаквост и другите луѓе? 
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• Дали негативното влијание би можело да прерасне во директна или 
индиректна дискриминација или на некој друг начин да ги прекрши 
одредбите на законот за дискриминација? 

• Дали би можела одлуката, политиката или практиката да биде 
поефективна во зголемувањето на можностите за еднаквост за сите или за 
одредени групи? 

• Дали би можела одлуката, политиката или практиката да биде 
поефективна во негувањето на добри односи помеѓу членовите на 
различни групи на еднаквост или помеѓу членовите на една група на 
еднаквост и другите луѓе?  

• Дали е потребно понатамошно истражување, инволвирање или 
советување? Дали преземањето на истражување, инволвирање или 
советување би биле соодветни на важноста на политиката или 
практиката? Дали е веројатно да доведе до различен резултат? 

 
Различни примери на практични средства создадени за изведување на ПВЕ 
можат да се најдат во материјалите наведени на крајот на модулот (стр.105). 
Некои од примерите покажуваат дека одредени организации ја користат ПВЕ 
како основа за дејствување, што е и основната идеја на ПВЕ.  
 
Прашањата кои ќе бидат поставени од ПВЕ ќе зависат од тоа кој аспект на 
службата или јавната функција треба да биде проценет? Проценката на 
влијанието врз еднаквоста може да се изведе во однос на било која државна 
или локална политика или било која политика за обезбедувањето на услуги или 
јавни функции како што е одржувањето на редот. Политиките и практиките на 
образовните институции или институциите за здравствени услуги исто така би 
можеле да се проценуваат.  
 
Со цел да се одговорат прашањата на ПВЕ, можат да се применат бројни 
методи кои се споменати погоре во делот за надгледување.  
 
Улогата на НВО во проценката на влијанието врз еднаквоста 
 
Досега најголемиот број на пишани трудови за ПВЕ се фокусираат на обврската 
на јавните установи да знаат како тоа што го прават или предлагаат да се 
прави влијае врз еднаквоста. Иако НВО ретко се спомнуваат, постои улога за 
НВО чие сопствено, често специјализирано искуство, треба да се вметне во 
процесот на ПВЕ од јавните тела.  
 
Како што беше констатирано од страна на Комисијата за еднаквост и човекови 
права на Велика Британија: „Информациите и увидот кои можат да се добијат 
преку инволвирање и консултации се клучни за ПВЕ, овозможувајќи им на оние 
кои се засегнати од начинот на кој некои од јавните власти ги извршуваат 
своите функции, да имаат реални податоци, да се подобрат резултатите и им 
се даде поголема моќ на корисниците на услугите како и на вработените. […] 
Таквите пошироки приоди на инволвирања и консултации треба да вклучуваат 
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заедници и групи кои се во надлежност на јавниот сектор, и пошироки групи на 
еднаквост. Многу од овие групи се соочуваат со одредени препреки во 
инволвирањето, што значи дека може да се потребни посебни, активности со 
насочена цел како и поддршка.”24 
 
Опишаната ситуација се однесува на контекстот на одредена земја каде ПВЕ е 
формална обврска. Треба да се дискутира за можната улога на НВО во однос 
на ПВЕ, посебно во земјите каде нема обичај за ПВЕ. Нема причина за тоа 
зошто овој вид на истражување не може да се изведува од страна на НВО, 
посебно ако институциите од јавниот и приватниот сектор не изведуваат ПВЕ. 
Во практиката тоа е форма на структурирано надгледување на еднаквоста кое 
води до дејства за промена, кое, како и различните форми на надгледување 
разгледани погоре, може да се употреби од НВО за информирање и поддршка 
на нивната застапничка работа. 
 
ВЕЖБА 
 
1. Која а можната улога на НВО во однос на ПВЕ (на пример, НВО како актер 

кој ги инспирира другите да изведуваат ПВЕ и да ја шират идејата за ПВЕ; 
НВО како актер кој учествува во ПВЕ изведена од други страни, на пример, 
учество во фокусни групи, обезбедување на властите со информации и 
коментари, предлагање промена на политики и практики; НВО која 
изведува ПВЕ како надворешен оценувач)? 

2. Која е можната улога на одредена НВО во одредениот контекст на 
земјата? Донесете одлуки за можните активности во однос на ПВЕ и 
направете план за активностите.  

 
4.3 Застапување  
 
„Никогаш не се сомневајте дека една мала група на промислени, посветени 
граѓани можат да го променат светот. Тоа е навистина единствената 
група која некогаш успеала во тоа.“  
Маргарет Мид  
 
Целта на овој модул е НВО да се здобијат со знаења и вештини за изведување 
на стратешко застапување, за да обезбедат подобрена, поефективна примена 
на законите и политиките во борбата со дискриминацијата. 
 
4.3.1 Дефиниција 
 
Во овој прирачник „застапување“ значи организиран обид да се направи 
промена преку излагање на докази и аргументи за тоа како и зошто промената 
треба да се случи. Промената може да биде во политиките и законите, во 
                                                 
24  Комисија за човекови права и еднаквост, Прирачник за проценка на влијанието на 

еднаквоста. Чекор по чекор водич за вклучување на влијанието на еднаквоста во 
креирањето на политики и согледби, неоември 2009, стр.15.  
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примената на овие политики и закони или во свеста на луѓето за овие политики 
и нивните лични права. „Стратешко застапување“ подразбира серија на 
активности кои се внимателно разработени, планирани и изведени од актери 
кои сакаат да постигнат одредена цел. Лобирањето е една форма на 
застапување. 
 
4.3.2 Опфат 
 
Овој модул расправа како НВО можат да преземат ефикасно стратешко 
планирање. Објаснува што е потребно за осмислување, планирање и 
изведување на различни активности на застапување и надгледување и 
проценка на резултатите и влијанието.  
 
Застапувањето вклучува собирање на информации, надгледување, градење на 
партнерства, меѓусебно комуницирање и користење на медиумите, кои сите се 
теми опфатени во другите модули на овој прирачник. Овој модул го покажува 
контекстот во кој ваквите процеси и активности се неопходни за ефективно 
застапување. 
 
Овој модул се занимава со застапување од страна на НВО и не дискутира за 
лобирање изведено како комерцијална активност или било која форма на 
застапување од страна на организации од приватниот сектор. Исто така не 
дискутира за градење на капацитет во заедницата, кое може да биде дел од 
стратешкото застапување на НВО. 
 
4.3.3 Содржина 
 
Застапувањето е систематски процес за постигнување на промена со одредени 
чекори и активности.  
 
a) Почетна анализа за откривање на проблем на за застапување 
 
Што не а како што треба? Или што е како што не треба? Дало постојат докази 
за дискриминација, обесправеност или нееднаквост во област за која вашата 
организација е заинтересирана? Дали постојат докази за неуспешна целосна 
примена на националното антидискриминаторско законодавство или 
антидискриминаторското законодавство на ЕУ? Дали постојат политики или 
практики кои спречуваат или оневозможуваат сите групи да уживаат потполни 
права на еднаквост? На пример: 
 

Лицата со инвалидитет се непропорционално исклучени од најголем број 
видови на вработувања на најголем број нивоа, со исклучок на 
вработувањата во заштитни фирми кои се ограничени само на 
вработување на лица со инвалидитет. 
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Наспроти барањето на националните, европските и меѓународните закони 
за еднаквост во достапноста на образованието, одредени семејства од 
етничките малцинства се среќаваат со дискриминација (директна и/или 
индиректна) кога се обидуваат да ги запишат своите деца во локално 
матично училиште. 

 
• Какви докази поседувате? Дали се објективни? Дали се двосмислени? 
• Кои се основните причини? Кој е одговорен? 
• Како би можеле причините да бидат адресирани?  
• Од ваше искуство, каде верувате дека е можна промена а каде 

најверојатно ќе наидете на голем отпор кон промена? 
 
„Дрво на проблеми“ е корисна аналитичко средство кое би требало помогне 
во визуализирањето на правните, политичките и општествените аспекти на 
проблемот. „Дрво на проблеми“ помага да се откријат причините или 
последиците кои директно или индиректно се поврзани со проблемот и каде би 
можела најефективно да се насочи активноста за застапување.  
 
Во поедноставениот пример на „дрво на проблеми“ подолу, проблемот е 
стеблото на дрвото, факторите кои придонесуваат за проблемот се корените а 
подлабоките корени се причините за овие корени. Симптомите или ефектите од 
проблемот се гранките а пошироките ефекти се повисоките гранки. 
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Забелешка: Ова е само пример. Во реалноста би имало други причини и 
ефекти и повеќе врски помеѓу причините. 
 
б) Откривање на повеќе информации: Разбирање на проблемот и 

неговите причини 
 
Пред да започнете со планирање на активностите за застапување, основно е во 
целост да се разбере проблемот и неговите причини. (За подетална дискусија 
врз собирање на информации, надгледување и проценка на влијанието за 
собирање на докази за дискриминација, ве молиме погледнете ги модулите 
погоре, под 4.1 и 4.2).  

зголемени 
проблеми во 
менталното здравје 

социјално 
исклучување не 
лицата со 
инвалидитет  

домаќинствата на 
инвалидите живеат 
во сиромаштија 

Лицата со инвалидитет 
премногу зависат од 
државните бенефиции 

лицата со 
инвалидитет имаат 
мало учество во 
општеството 

деморализација и 
изолација на 
лицата со 
инвалидитет 

дискриминација на 
лицата со 
инвалидитет при 
вработувањето 

 предрасудите на 
работодавците и 
нивното незнаење 
во врска со 
способностите на 
лицата со 
инвалидитет 

Работодавците 
ги одбиваат 
пријавените 
лица со 
инвалидитет 
при 
вработувањето 

неприменување 
на законите 
против 
дискриминација
та 

лицата со инвалидитет 
не се бунат против 
одбивањето од страна 
на работодавците и 
другите чинители 

на лицата со 
инвалидитет им 
недостигаат работни 
вештини  

предрасудите и 
незнаењето на 
јавноста во 
однос на 
способностите 
на лицата со 
инвалидитет 

работодавците 
не се свесни за 
законите 
против 
дискриминациј
ата 

лицата со 
инвалидите
т не се 
свесни за 
нивните 
права за 
еднаквост 

недостаток 
на служби 
за правни 
совети 

лицата со инвалидитет се 
исклучени од образованието 
и обуките за вработување 

децата од 
родители со 
инвалидитет се 
посиромашни 
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Може да биде корисно да се расчлени проблемот на делови и потоа, за секој 
дел, да се откријат причините и последиците и можните решенија. Постојаното 
прашување „зошто“ може да помогне во откривањето на суштинските причини. 
 
На пример, препреките за еднаквост при вработувањето на лицата со 
инвалидитет може да се гледаат како: 
 
• Недостиг на свест на работодавците за антидискриминаторските закони; 
• предрасудите и незнаењето на работодавците во однос на вработувањето 

на лицата со инвалидитет; 
• малиот интерес од страна на синдикатите за (не)вработувањето на лицата 

со инвалидитет; 
• исклучување на лицата со инвалидитет од едукација и обука со што би се 

оспособиле за вработување; 
• не применување на законите за антидискриминација;  
• несвесноста на луѓето со инвалидитет за нивните права според 

антидискриминаторските закони; и 
• непостоењето на агенции кои можат да им овозможат на лицата со 

инвалидитет совети и помош во врска со нивните права во однос на 
дискриминацијата.  

 
Секој од овие фактори ќе има свои причини; и во секој од случаите би требало 
да биде возможно да се откријат одговорните лица или институции. Ова треба 
да помогне во планирањето на тоа што треба да биде направено за да се 
постигне промена. 
 
в) Која е вашата долгорочна цел? Кои се вашите цели?  
 
Вашата цел на застапувањето треба да ја опише промената која сакате да ја 
видите; таа е посакуваниот долгорочен резултат од вашите застапнички 
активности. Вашата цел на застапувањето би можела да биде општа, на 
пример: 

 
Лицата со инвалидитет имаат еднаков пристап до вработување. 
 
Сите училишта во реонот овозможуваат еднаков пристап до редовно 
образование на ученици од секаква етничка припадност без 
дискриминација. 

 
Вашите цели на застапувањето се посебни, краткорочни или среднорочни 
промени кои би требало да може да се достигнат и кои придонесуваат во 
достигнувањето на вашата цел. Кога проблемот е сложен или има неколку 
различни причини, најверојатно ќе откриете повеќе од една цел која ќе води до 
вашата крајна цел. Генерално, целите на застапувањето треба да имаат 
времетраење од една до три години. Ова овозможува да се надгледува 
напредокот (видете подолу) и за се земе предвид во понатамошните цели на 
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било кој политички, правен и друг напредок кој може да влијае врз 
достигнувањето на вашата долгорочна цел. 
 
Целите треба да бидат СМАРТ (SMART) – определени, мерливи, достижни, 
реални и временски определени. Тие треба да ја опишуваат промената која 
сакате да ја постигнете, а не што планирате да направите за да ја постигнете 
таа промена. На пример: 
 

За време од 18 месеци, надлежниот оддел на владата или 
специјализираното тело за еднаквост, ќе издаде и испрати водич за 
забрана на дискриминацијата во вработувањето до сите национални 
организации за вработување и сите регистрирани синдикати. 
  
До почетокот на следната учебна година локалните службеници од 
образованието и директорите од сите училишта во реонот ќе имаат 
посетено обука за националниот закон за антидискриминација кој се 
однесува на образованието.  
 

Определени (specific) – избегнувајте нејасни термини, како „добивање на моќ“, 
„овозможува“; кажете што мислите. 
 
Mерливи (measurable)– бидете што поодредени. Вклучете бројки (на луѓе, 
организации, зачестеност, тест случаи). Ако постојат географски или секторски 
граници, истите треба да се наведат (на пример, целата земја или во рамките 
на три главни населени центри, сите обезбедувачи на услуги или обезбедувачи 
на услуги од јавниот сектор). 
 
Достижни (achievable) – наведете ги вашите цели на таков начин што и вие и 
другите ќе знаете кога ќе ги достигнете. На пример, ефективна правна заштита 
против дискриминацијата во образованието може да биде крајната цел, но 
вашата цел треба да наведе што, кога, кој, каде и како (како што е, во 
наредните 12 месеци владата ќе изврши ревизија на примената на законот за 
антидискриминација во областа на образованието). 
  
Реални (realistic) – вашите цели треба да можат да се исполнат во 
планираниот временски рок во рамките на ограничувањата во капацитетот на 
вашата организација (видете подолу). 
 
Временски определени (time bound) – вашата цел треба да содржи јасен, 
реален временски рок во кој предложената промена треба да се достигне.  
 
г) Проценка на вашиот капацитет за застапување 
 
При одредувањето на вашите цели и планирањето на стратегијата на 
затапување капацитетот на вашата организација е критичен фактор. Треба да 
имате точна слика за тоа што може да направи вашата организација сама или 
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во партнерство со други организации. Дали организацијата ќе биде во состојба 
да планира, раководи и изведе работата на застапување, во прилагодувајќи се 
на променливата политичка средина и вклучувајќи засегнати страни? Дали има 
доволно персонал и финансиски извори? Дали поединците го поседуваат 
неопходното знаење и вештини?  
  
Анализата за застапување СВОТ (SWOT) (погледнете го модулот Прибирање 
информации и планирање на активностите (4.1) може да ви помогне да го 
процените капацитетот на вашата организација, преку разгледување на 
внатрешните силни и слаби страни и надворешните прилики и закани.  
 
Важно е да се работи на силните страни на вашата организација, како 
сознанијата за проблемите, значајни контакти и искуството во застапувањето, 
истовремено барајќи начини да се надминат внатрешните слаби страни, како 
недостаток на финансиски средства или недостатокот на време на персоналот 
и волонтерите.  
 
Надворешните прилики би можеле да вклучуваат неодамнешни медиумски 
извештаи, успешни судски одлуки и поддршка од други организации. Централен 
дел на вашиот план за застапување исто така треба да биде преземањето на 
чекори за надминување на можните надворешни закани, како недостаток на 
интерес од јавноста или недостаток на поддршка од страна на одговорните 
лица, и подготовка за непознатото, како на пример, промената на државната 
или локалната власт треба да биде централен дел на вашиот акционен план за 
застапување.  
 
д) Моќ и влијание: како, кога и од кого се донесуваат одлуките? Кој 

влијае врз одговорните лица? Кој поседува вистинска моќ да се 
согласи на промена?  

 
Можеби веќе сте добро запознати со политичката реалност значајна за вашиот 
проблем на застапување.  
 
„Прашањата на моќ и политика се...неразделно поврзани со застапувањето, 
наспроти колебањето на некои актери „да се вмешаат во политиката“. 25 
 
Прашањата кои треба да ги одговорите се: 
 
• Кој е одговорен за политиката за која вие сте заинтересирани? Во овој 

контекст политика може да значи и отсуство на политика, неадекватна 
политика или несоодветна примена или извршување на политика. 

• Кои се одговорните лица? Кој може да влијае врз одговорните лица?  

                                                 
25  Застапување ВатерАид (WaterAid). За што се работи. Водич за застапување во областа на 

води и санитарија, ноември 2001. 
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• Дали постои интерес од јавноста за оваа политика или пак е проблем за 
кој никогаш не се дискутира?  

• Како вие ќе влијаете врз политиката? Како функционираат во практиката 
процесот на создавање на политиката и динамиката на влијание во неа? 
Кои се можните влезни точки? 

  
Моќта може да дејствува на различни начини истовремено. Важно е за вашата 
анализа да се разгледаат овие различни начини, во контекст на вашето 
планирано застапување со цел да креирате соодветни стратегии на 
застапување: 
 
• видлива моќ – официјални правила, структури, институции и постапки; 
• сокриена моќ – моќните луѓе кои ги контролираат случувањата, 

исклучувајќи ги помалку моќните групи; и 
• невидлива моќ – факторите кои ги обликуваат вредностите, нормите, 

верувањата и ставовите, овековечувајќи ги моделите на надмоќ и 
подреденост. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Како, кога и од кого се донесуваат одлуките? Постојат формални и неформални 
постапки за донесување на одлуки: 
 
• формално донесување на одлуки е она што се бара со закон или од 

уставот или правилата во некоја организација; а 
• неформално донесување на одлуки најчесто му претходи на формалното 

донесување на одлуки, на пример, кога група на одговорни лица кои се 
вклучени во формалните постапки ќе се согласат да заземат одреден став. 
 

ѓ) Кои се основните и споредните цели?  
 
Застапувањето е за постигнување на промена. За да се постигне тоа потребни 
се поединци или институции кои имаат моќ да се согласат на промените кои ги 
застапуваме. Затоа е важно да се откријат основните цели – лицето, група на 
луѓе или институции кои имаат моќ да одговорат на вашето барање и да го 
насочат процесот на создавање на политика во насока на вашиот проблем. 
 
Исто така, треба да се најдат луѓето кои имаат некакво влијание врз вашите 
цели и кои можат да го употребат своето влијание за или против вашиот случај. 
Тие се споредните цели.  

Инвалидска дискриминација при вработувањето:  
форми на моќ 
видлива моќ: работодавци 
сокриена моќ: сопственици/инвеститори, осигурителни 
компании  
невидлива моќ: општествени предрасуди и незнаење  
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Засегнатите страни ја сочинуваат пошироката група на поединци и организации 
кои може да имаат влијание – позитивно или негативно – врз вашиот проблем 
на застапување, или кои ми можеле да бидат засегнати од промената која вие 
ја барате.  
 
Кои од основните цели, споредните цели и главните засегнати страни, имаат 
најмногу изгледи да бидат сојузници или противници на вашиот проблем на 
застапување? За визуелизација на динамиката на моќ на вашиот проблем, 
основните и споредните цели и главните засегнати страни може да се 
претстават на оски на моќ и поддршка и спротивставување.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вашиот внимание треба да биде на основните цели со најголема моќ (оние кои 
би можело да се стават над хоризонталната линија во овој дијаграм). Треба да 
барате начини да ги инволвирате на виден начин приврзаниците кои имаат 
најмногу моќ.  Вашиот најголем предизвик ќе биде да се обидете да ги натерате 
ве поддржат оние цели со најголема моќ, за кои е познато дека се силни 
противници на вашиот проблем. 
 
Колку повеќе знаете за вашите цели толку подобро ќе можете да влијаете врз 
нив. Ќе имате различни извори на информации кои би можеле да ви помогнат 
да изградите слика за интересите, ставовите и било кои врски за промената на 
моќта на вашите цели. Такви извори би биле: 
 
• претходен директен контакт со вашата организација; 
• информации од вработени, приврзаници, противници; 
• набљудувања во различни ситуации: Формални и неформални средби, 

говори, конференции за печат, појавувања на медиумите, појавувања на 
судот; 

• извештаи во медиумите; и 
• значајни веб-страници. 

 
е) Која е вашата суштинска порака?  
 
Кога веќе еднаш ја знаете вашата суштинска порака можете да ја кроите така 
што ќе го пренесе вашиот проблем до различен аудиториум. Можете да ја 
адаптирате за слогани, кратки фрази, приказни или информирања. Целта на 
вашата порака би била да ги информира, убедува и влијае врз луѓето да 

 
     најголема моќ 

најмала моќ 

поддршка спротивставување 
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преземат дејства за поддршка на вашиот проблем на застапување. Таа треба 
да и пренесе на вашата публика што сакате тие да направат. 
 
Вашата суштинска порака треба да го прикажува вашиот позиција во 
планирањето на вашата стратегија за застапување:  
 
• вашата анализа на проблемот; 
• доказите врз кои се заснова вашата анализа – давање на јасни факти; 
• причините за проблемот; 
• кој верувате дека е одговорен; 
• зошто е потребна промена; 
• Вашето предложено решение; и 
• дејствата кои барате другите да ги преземат за да се постигне оваа 

промена. 
 

ж) Одбирање на вистинскиот приод и соодветни методи и средства на 
застапување  

 
Постојат многу методи и средства на застапување; вашиот избор обично ќе 
зависи од: 
 
• вашата анализа на проблемот и вашите основни и споредни цели;  
• вашите цели; 
• вашите извори; и 
• начинот на работа на вашата организација. 
  
Како што продолжува проектот, вашето надгледување и периодичната оценка 
(видете подолу) ќе ви помогнат да ги одберете најефективните методи за 
одредени цели. 
 
Најголемиот број на дејства на застапување вклучуваат употреба на повеќе од 
еден метод или средство, како што се следниве: 
 
• лобирање;  
• митинзи, конференции или работилници; 
• информирања и извештаи; 
• пишување на писма/е-пошта; 
• користење на медиумите; 
• користење на информатичка технологија; 
• стратешка правна постапка (видете го модулот прибирање информации и 

планирање на активностите (4.1)); и 
• Учество во кампањи, мобилизација на членови од јавноста (протести, 

демонстрации) 
 
Што е лобирање? Кога лобирањето е соодветно средство? 
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„Лобирањето може да биде крајно ефективен начин за да ја пренесете 
вашата порака, но треба да биде однапред добро осмислено со цел 
потполно да се искористи дадената прилика.”26 

 
Лобирањето се занимава со едукација на одговорните лица и убедување на 
истите да го промовираат вашиот проблем. Лобирањето може да биде 
формално преку информирања и средби или неформално преку разговори за 
време на други случувања како и во секојдневни ситуации, како што е одењето 
по улица или јадењето во кафетерија.  
 
Лобирањето може да биде корисно средство во застапувањето кога можете да 
ги откриете одговорните лица и да опишете одредени нивни дејства кои ќе 
направат вистинска разлика. На пример, лобирање на локален советник кога 
една од вашите цели е да се спречи затворањето на едно локално училиште. 
 
За најдобро да се искористат приликите за лобирање треба да: 
 
• научите како дејствуваат „коридорите на моќ“ – системот, процедурите и 

посебно роковите, како и кои се лидерите и важните играчи. формалното 
донесување на одлуки често следи многу строги процедурални правила 
што ограничува како и кога се возможни, било какви интервенции или 
промени во политиката;  

• класифицирате која е позицијата на играчите за вашиот проблем како и 
нивниот степен на влијание; 

• развиете и изградите односи – да и помогнете на вашата цел и на другите 
да го разберат вашиот проблем, да ја придобиете нивната доверба; и 

• ја покажете својата моќ – да го координирате тајмингот на медиумите со 
другите активности така што одговорните лица ќе станат свесни за 
поддршката за вашиот проблем.  

 
Лобирањето може да вклучува митинзи, информирања, извештаи и пишување 
на писма. 
 
 Митинзи – митинзи за лобирање, затворени митинзи, отворени митинзи, 

конференции  
 
Митинзите може да бидат ефективен начин да се информираат луѓето за 
проблемот и вашето предложено решение, да се слушнат против – аргументи, 
да се добие поддршка, да се воспостават мрежи и да се изградат партнерства. 
 
Секој митинг за застапување треба да биде добро подготвен, внимателно 
изведен и проследен: 

                                                 
26  Спасете ги децата Интернационал (2007), Застапување, Помагајќи им на децата да го 

спасат светот, Прирачник за учесници, стр.103. 
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• Претходно: одредете ги вашите цели за митингот, испланирајте како ќе го 
претставите вашиот случај, дознајте што најверојатно ќе ја интересира и 
ќе влијае врз вашата цел и врз другите учесници и извежбајте ги вашите 
аргументи. 

• За време на митингот: објаснете го проблемот на начин кој ќе го направи 
значаен за учесниците, користете докази и лични приказни и слушајте. 
Обидете се да добиете обврзување за поддршка. Ако е митинг за 
лобирање, исто така можете да понудите да помогнете со информации, да 
побарате од одговорните лица или нивните вработени да преземат 
одредени дејства и обидете се да се договорите за распоред. Оставете ги 
вашите детали за контакт и значајни информации. 

• После митингот: оценете го митингот, каде што е соодветно пишете за да 
ги потврдите договорените точки за активности и испратете дополнителни 
материјали. Ако бил митинг за лобирање, добро би било да направите 
телефонски повик, да напишете е-пошта или писмо за да прашате дали 
дополнителни информации би биле од помош, суптилно да барате 
напредок или да предложите понатамошни средби. Дури и ако нема 
никакви знаци за промена, одржете го контактот и испробајте различни 
приоди. 

 
 Пишување на извештаи и информирања  
 
Извештај за резултатите од вашето истражување на проблемот може да биде 
корисно средство за застапување, но вашиот извештај треба да биде скроен за 
аудиториумот за кој е наменет. Колку што е позначаен читателот за кој е 
наменет, толку помалку време ќе има да го прочита вашиот извештај и затоа е 
поголема и потребата од резимирање и кратко изложување. 
 
Информирањето е начин да се привлече вниманието на надлежните лица врз 
проблемот. Информирањата се посебно корисен начин за добивање на 
поддршка за вашата позиција кога знаете дека ќе се донесуваат критични 
одлуки. Информирањето треба јасно да го наведе дејството кое барате да го 
преземе целта. Треба да ја утврдите позадината, да илустрирате со примери од 
случаи, да дискутирате за алтернативите и да обезбедите докази за да го 
поддржите вашето предложено решение. Може да комбинирате подготовка на 
информирање со медиумска работа, приложувајќи соопштение за печат точно 
кога целта треба да донесе важна одлуката. 
 
 Пишување на писма и е-пошта 
 
Писмата и електронската пошта се средства кои можете да ги користите во 
комбинација со лобирање. Исто така можете да ја мобилизирате јавноста да 
испраќа писма и електронска пошта како дел од јавна кампања. Како и 
останатите средства, пишувањето на писма треба да се планира така што ќе го 
привлече вниманието на одговорните лица кои најверојатно добиваат голем 
број на писма и електронски пораки. Содржината треба да биде кратка: треба 
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да се наведе целта, да се упати на заеднички интерес и јасно да се наведе што 
барате примателот да направи. Секогаш зачувајте копија. Може да испратите 
копии и до споредните цели. 
 
 Користење на средства од информатичката технологија: веб – страници, 

петиции, блогови  
 

Интернетот овозможува да ја пренесете вашата порака до милиони луѓе. 
Можете да креирате и користите веб - страница за поставување на проблеми, 
стимулирање на дискусија и одговарање на случувања. Можете да ги 
презентирате доказите во прилог на вашиот проблем со фотографии, звук и 
пишан текст. За да ја задржи валидноста, вашата веб - страница треба да биде 
редовно обновувана со актуелни информации.  
 
Петициите преку интернет можат да бидат начин да се демонстрира јавна 
поддршка за проблемот. Пораката на петицијата треба да биде недвосмислена 
така што потписниците ќе знаат на што се согласуваат а крајниот примател ќе 
добие јасна порака.  
 
Со цел да ја заштитите вашата порака и личните податоци на потписниците 
препорачливо е да користите веб – страница за петиции, на пример, 
http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=122
84842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7.  
 
Блоговите станаа многу популарно средство за формирање на мислења. 
Вашата НВО може да користи групен блог за да ги испита мислењата за вашиот 
проект за надгледување. Еден блог за оваа намена треба добро да се 
испланира и осмисли за да ги нагласи проблемите за кои вие би сакале 
коментари. Исто така може да го користите вашиот блог и за да привлечете 
внимание на настани или кампањи кои поопширно опишани на вашата веб - 
страница.  
 
 Користење на медиумите 
 
Ако веќе сте ја идентификувале јавноста како главен фактор врз одговорните 
лица, тогаш основно е да се вклучите во медиумите. 
 
Вашата работа со медиумите може да биде проактивна или реактивна – 
иницирана од ваша страна или од страна на медиумите барајќи ги вашите 
гледишта. Треба добро да се подготвите и целосно да го познавате вашиот 
предмет.  
 
Ефективното застапување често зависи од тајмингот, па затоа треба да 
пробате колку што е можно подобро да ги координирате медиумската 
покриеност со распоредите на одговорните лица или планиран јавен настан.  
 

http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=12284842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7
http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=12284842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7
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з) Подготовка на вашиот акционен план 
 
Сите погоре наведени етапи и форми на застапување треба да внесат во 
вашиот акционен план за застапување – вашата мапа кон вашата долгорочна 
цел (погледнете ги информациите за осмислување на акционен план во 
модулот за прибирање информации и планирање на активностите (4.1)). Ако 
соработувате со други организации, тие треба да бидат вклучени во 
осмислувањето на акциониот план. Планот треба да се однесува на вашите 
цели и активностите на застапување кои планирате да ги преземете. Тој треба 
да наведе индикатори за успех, кога, од кого, со кои ресурси и со кој очекуван 
резултат треба да се преземе некоја активност и треба да вклучува точки за 
редовен преглед на проценката. 
 
ПРИМЕР ЗА РАМКА НА АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ 
 
Година Месец Датум  Активност Цел  Кој е 

лидер?  
Други 
луѓе 

Потребни 
ресурси 

        
        
        
        
        

 
ѕ) Надгледување и оценка: Кое е влијанието од дејствата на вашето 

застапување? Колку сте биле ефективни во извршувањето на 
промените кои сакавте да ги постигнете? Што може да научите за да 
го направите вашето идно застапување поефективно? 

 
Надгледувањето и оценката на застапувањето се многу важни. Тие  
Ви обезбедуваат информации за следново: 
 
• дали работата на застапувањето е добра и дали треба да се направат 

промени на целокупниот акционен план; 
• дали целите биле постигнати како што било планирано; 
• учење за идни иницијативи; 
• одговорност кон групите чии права ги поддржува застапувањето; и 
• одговорност кон партнерските организации и телата за финансирање. 
 
Целта на надгледувањето е да го следи напредокот. Тоа им овозможува на 
акционите планови и методи да се прилагодат на неочекувани промени, 
инциденти или информации. Оценувањето гледа дали биле достигнати целите 
на застапувањето, како биле достигнати и што може да научите од тоа 
искуство.  
 
Надгледување и оценка на застапувањето: 
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• надгледувањето на влезните податоци и излезните резултати треба 
редовно да се прави а исто така треба да правите и забелешки за било 
какви надворешни промени; 

• кај точките за оценка во вашиот акционен план треба да застанете и да го 
оцените напредокот, каде што е потребно да се промени фокусот, 
повторно да се испланираат и пренасочат изворите, подобро отколку да 
чекате на целосна оценка по завршувањето на проектот. Пробајте да го 
забележите резултатите и влијанието. Онаму каде што нема 
квантитативни податоци, забележете какви било докази колку што можете 
посистематски.  
Ќе забележите дека е тешко да се припишат заслуги за остварување на 
промената, бидејќи има многу играчи и различни сили. Во најчести случаи 
најдобро е да се поделат заслугите; 

• Вашиот преглед треба да ги опфаќа сите аспекти на вашата работа од 
застапувањето, вклучувајќи го пренесувањето на вашата суштинска 
порака, користењето на вашето истражување, влијанието врз 
донесувањето на одлуки, меѓусебното комуницирање и градењето на 
партнерства и општите организациски прашања; и 

• во оценката на вашата работа, треба да ги вклучите вашите партнери, 
вашите клиенти, ако ги има, и вашите цели. 
 

ПРИМЕР ЗА РАМКА ЗА НАДГЛЕДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 
Застапничка 
активност 
(влезни 
податоци)  

Излезни 
резултати  

Индикатори за 
краткорочни цели и 
средните резултати 

Индикатори за 
долгорочни цели и 
влијание 

Средби со 
одговорните 
лица 

Број на средби Зголемен број на 
одговорни лица кои го 
поддржуваат вашиот 
проблем 
 

Промена на 
политика.  
Целосна примена на 
променетата 
политика.  
Информации и обуки 
во врска со 
променетата 
политика. 
 

Издавање на 
соопштенија 
за печат  

Број на 
медиумски 
истражувања 

Зголемена јавна 
дискусија, медиумски 
извештаи кои го 
поддржуваат вашиот 
проблем 

 
4.4 Партнерства  
 
„Зближувањето е почеток; останувањето заедно е напредок; работењето 
заедно е успех.“  
Хенри Форд 
 
НВО треба да усвојат стратешки приод за градење и надгледување на 
одржливи односи со значајни клучни актери, со цел да се постигне поголемо 
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влијание и моќ и да се постигнат подобри резултати од оние што би ги 
постигнале самите.  
 
Овој модул ќе им помогне на НВО подобро да го разберат процесот на градење 
на партнерства, кој вклучува анализа на ситуацијата и целта која сакаме да ја 
постигнеме, откривање на потенцијални партнери и нивните потреби/очекувања 
и ефективна примена на партнерството.  
 
4.4.1 Дефиниција 
 
Партнерство е договор за соработка помеѓу две или повеќе организации 
заснован врз обострани и компатибилни цели. Партнерство може да се 
заснова заради одреден проблем или некој друг поширок заеднички интерес 
или цел. Партнерство може да се заснова на одреден временски период или 
на неопределено време. Партнерство може да постои во било кое време од 
неформална/мрежна/размена на информации до целосна заедничка соработка.  
 
4.4.2 Опфат 
 
Овој модул има за цел да обезбеди некои методолошки средства кои НВО ќе ги 
употребат во стратешките партнерства. Нема да се разгледува како да се 
обезбедат финансиски средства. 
 
Овој модул опфаќа:  
 
• зошто да се градат партнерства/мрежи и степен на соработка; 
• која е придобивката од едно партнерство? Добивки, ризици и предизвици;  
• откривање на главните играчи и соработка (приватен сектор, влада, 

синдикати); 
• како ефективно да се градат партнерства со заеднички цели за 

достигнување;  
• оценка на влијанието на меѓусебната комуникација и партнерствата. како 

да се одржи соработката; и  
• примери за национална и меѓународна соработка и добра практика. 
 
4.4.3 Содржина 
 
За меѓусебна комуникација и партнерство потребен е чекор по чекор пристап:  
ЧЕКОР 1 Подгответе се (откријте ги проблемите, причините и корените, 

можните решенија), 
ЧЕКОР 2 Лоцирајте ги актерите (откријте ги вашите потенцијални партнери, 

нивните капацитети, можните препреки), 
ЧЕКОР 3 Одберете модел на партнерство (формално, неформално, за 

соработка, интегрирано, долготрајно, итн.), 
ЧЕКОР 4 Засновајте го партнерството (договор), 
ЧЕКОР 5 Оценете го и уверете се дека тоа е одржливо. 
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4.4.3.1 Зошто да се градат партнерства/мрежи и одредување на соодветни 
степени на соработка 

 
Вежба: Размислете за придобивките и потенцијалните негативности 

 
 Придобивки 
 
Партнерствата им овозможуваат на организациите да се здобијат со влијание 
кое не можат да го постигнат самите и да постигнат допирливи резултати кои 
не би ги постигнале самите.  
 
Партнерствата им овозможуваат на НВО да тежнеат кон заеднички цели и да ја 
зголемат ефективноста од дејствата. Заедничките дејства исто така ќе 
придонесат за премостување на разликите што една организација сама не 
може да го направи.  
 
Партнерствата им овозможуваат на организациите да откриваат прилики, 
ефикасно да ги исполнат потребите на организацијата и да промовираат 
дијалог и соработка со други клучни актери.  
 
Добар почеток е да се разговара со значајните групи и форуми кои се познати 
како клучни играчи, со цел да се дознаат нивните гледишта. Ваквата 
комуникација ќе и помогне на организацијата да ги лоцира потенцијалните 
партнери и да изгради база на податоци на актуелни, корисни контакти. 
Исто така ја проширува основата на поддршката за зајакнување на 
влијанието на активностите/кампањите преку покажување на заедничко 
дејствување во врска со една порака/проблем. 
 
Комуникацијата со други групи и организации со заедничка цел во борбата 
против дискриминацијата или други поврзани заеднички цели (на пример, 
подобрување на стандардите во руралните училишта) е идеален начин за:  
 
• размена на стручност, знаења и практики (и добивање на пристап до 

нови идеи); 
• градење на стручноста на различните партнери преку создавање на еден 

заеднички извор на ресурси специјализиран за различни области; и 
• меѓусебна соработка на повеќе основи. 
Градењето на сојузи со други сектори овозможува подобра размена на 
информации и подобро координирање на стратегиите и мобилизирање на 
поголема поддршка на прашањето за еднаквост (со кои ќе влијае врз 
политиката и одговорните лица). Партнерствата со други организации од 
граѓанското општество се разликуваат од партнерствата со приватни компании 
или јавни тела. Последните две категории се повеќе фокусирани на одредена 
рамка или за одредена цел, додека партнерствата помеѓу НВО може 
едноставно да бидат заедничка платформа на дејство за некаква заедничка 
цел.  
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Група за инвалидитет на Унгарија е коалиција на непрофитни организации 
која вклучува експерти од национални и меѓународни организации за 
инвалидитет. Групата составила извештај од 254 страници кој ја 
анализирал националната примена на Конвенцијата за права на лицата 
со инвалидитет на ОН и предизвикала голем интерес меѓу 
професионалците во Унгарија и во странство. Покрај правната анализа, 
извештајот ја одразува реалноста со која се среќаваат лицата со 
инвалидитет. 
 
Градењето на сојузи со други групи во граѓанското општество кои можат 
подлабоко и подалеку да посегнат во политиката и економијата, како што се 
синдикатите, универзитетите, организациите на потрошувачи и медиумите, е 
исто така многу важно.  Тоа може да придонесе во подготовката, примената, 
надгледувањето и оценувањето на програмите и дејствата за јавна поддршка и 
исто така да придонесе за поголемо разбирање помеѓу различните видови на 
засегнати страни.  
 
РАЗМУС (RASMUS) е национална мрежа против расизмот и 
ксенофобијата во Финска која се состои од актери кои се 
спротивставуваат на расизмот и ксенофобијата и промовираат 
мултикултурализам и човекови права. Групата опфаќа луѓе кои се активни 
во НВО, членови на друштва на доселеници и различни религиозни 
заедници, претставници на синдикатите, владини службеници и 
истражувачи.  
 
На крај, партнерствата го зголемуваат капацитетот и ги зајакнуваат 
организациите, го зголемуваат учеството на јавноста и го олеснуваат 
опстанокот/одржаноста на една организацијата или иницијатива. 
 
На пример, НВО можат да поканат други организации кои работат во слични 
или поврзани области на дискусии на „тркалезна маса“, каде можат да 
разменат информации во врска со проекти во кои тие се вклучени. Ова може да 
им овозможи на организациите да се договорат за цели на лобирањата и 
кампањите и да развијат стратегии за меѓусебно зајакнување за заедничките 
цели кои се специфични за секоја група но спаѓаат под заедничка цел. 
 
Ова заедничко „тимско играње“ исто така ќе помогне да се избегне било какво 
дуплирање на работата и напорите (па така и трошоците) за истата област. 
Ова е важно, посебно ако организациите се натпреваруваат за истото 
финансирање. Економските добивки од заедничкото работење и размената на 
знаењата исто така ослободува финансирања кои потоа може да се употребат 
на други начини, повторно, можеби на заедничка основа.  
 
Преку одржување на сопствени семинари, и покани да зборуваат на други 
значајни конференции/случувања, организацијата ќе го подигне сопствениот 
профил и ќе покажува свест за прашања на дискриминацијата.  
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 Потенцијални негативности: 
 
• на партнерствата им е потребна поголема организација и се посложени во 

споредба со независните и индивидуални активности. Можеби ќе има 
повеќе ресурси, принципи, агенди, итн. кои треба да се координираат со 
поголем ризик или судир; 

• коалициите може да бараат компромиси за приоритетите или принципите. 
Добивките од компромисот мора да ги надвладеат негативностите. Со цел 
да се пронајдат заедничките цели и задачи, организациите ќе мора да 
направат компромис и да заземат флексибилен став за да постигнат 
договор. Можеби ќе треба да дадат дел од контролата врз пораката и 
одлуките. Партнерствата исто така може да создадат дебаланс на моќта 
или да ги утврдат интересите на поголемиот, повлијателен партнер. Ова 
исто така ќе зависи од видот на заснованите партнерства (формални, 
неформални, за соработка, интегрирани, итн.) и од видот на активностите 
кои се изведуваат (лобирања, кампањи, истражувања, итн.); 

• ризик од компромитирање на организација, нејзиното име и углед или од 
поврзување со некои негативни аспекти на партнерите. Исто така самото 
тело на организацијата може да не сака да заснова партнерство на 
заедничка основа (заради искривени погледи на чувствителните групи); 

• важно е да се создадат внатрешни правила/начини на однесување кои ќе 
важат за корисниците, волонтерите и членовите на персоналот, со 
политика на непостоење на толеранција на дискриминацијата; 

• партнерството може да одзема премногу време; 
• ефективните партнерства, дури и кога се неформални, бараат барем една 

од НВО – партнери да ги преземе логистичките задачи и да има улога на 
секретаријат/движечка сила; и 

• организациите во партнерство може да бидат изложени на финансиски 
ризик.  

 
Сепак, најголем број од ризиците може да бидат спречени, или преку 
засновање на неформални партнерства или преку однапред јасно дефинирани 
улоги и поделба на одговорност.  
 
ВЕЖБА: Кога веќе сте размислиле за можностите кои ги нуди влегувањето во 
партнерство, мора да ја подготвите вашата организација за влегување во едно 
такво партнерство. Луѓето ЛГБТ може да се соочат со дискриминација на 
работното место. Ве молиме откријте ги можните проблеми со кои се 
соочуваат, причините и можните решенија со цртање на проблем дрво (видете 
го и модулот за застапување (4.3)).  
 
Клучна порака: кога размислувате да стапите во партнерство имајте ги 
предвид вашите цели и потреби. 
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4.4.3.2 Откријте ги клучните актери 
 
Прво, организацијата треба да ги открие клучните партнери со кои ќе се здружи 
и со кои крајно ќе заснова партнерство. За таа цел треба да се фокусира на 
главната цел. Големината на партнерството зависи од опсегот и природата на 
активностите кои треба да се извршат. 
 
Идеалните партнери би можеле да вклучуваат одговорни лица, јавни власти, 
локални засегнати страни, други организации кои имаат исти цели или 
одредени групи на корисници. Важно е да се мисли на вредностите на секој од 
партнерите. Организацијата треба да направи список на можни партнери и 
да креира партнерски профил. Сепак, не партнерскиот профил е исто така 
важен, бидејќи е важно јасно да се одредат границите од самиот 
почетокот.  
 
Сепак, организациите, во зависност од нивната природа, потреби и цели, може 
повеќе да сакаат да влезат во неформални партнерства отколку во формални.  
 
ВЕЖБА: Врз основа на ЛГБТ сценарио, лоцирајте ги вашите партнери и 
откријте ги нивниот капацитет и поволните прилики/препреки од засновањето 
на партнерство со нив.  
 
Клучна порака: постепено создавајте мрежа и градете доверба. 
 
4.4.3.3 Модели на партнерства 
 
Вежба: Размислете и дискутирајте за различните можности за партнерство. 
Дадете примери за формални и неформални партнерства, модели на 
партнерства за соработка/интегрирани модели, мрежи итн.  
 
Во поранешната југословенска Република Македонија (FYROM), 
членовите на Советот за човекови права се исто така членови на сојузот 
„Македонија без дискриминација“. Сојузот има членови кои работат врз 
различни области и има улога на мрежа за еднаквост и недискриминација. 
Ова партнерство започна на крајот на 2006 год. До јуни 2009 год. тоа 
беше неформална мрежа. Одлуката да се направи формално ова 
партнерство произлегува од потребата од повеќе структурирани дејства 
во полето на промоцијата на еднакви можности и заштита од 
дискриминацијата во Република Македонија. Целта на „Македонија без 
дискриминација“ е да придонесе за фер општество, без дискриминација, 
каде сите луѓе уживаат еднакви права и имаат придобивки од 
различноста. 
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Примена  
на 

Партнерство 

Примери за три модели на партнерство 

Модел за соработка Модел за 
колаборација Интегриран модел 

Секој од партнерите: 
• ја задржува сопствената 

одговорност за 
донесување на одлуки 

• останува самостоен 
• го задржува сопствениот 

идентитет 
• има сопствен персонал и 

буџет 
• има целосна 

одговорност за своите 
дејства 

Секој од партнерите: 
• ја споделува 

одговорноста за 
донесување на одлуки 
и авторитетот 

• има одредени улоги и 
одговорности 

• одговара пред другиот 
• придонесува ресурси 
• предава дел од 

својата самостојност 

Секој од партнерите: 
• дава овластување за 

донесување на одлуки 
на нова 
структура/ново тело 

• ги интегрира своите 
ресурси со другите 
партнери 

• работи според 
заеднички политики и 
процедури 

• предава значаен дел 
од својата 
самостојност 

Донесување одлуки 
• со консензус 
• не е неопходен договор 

во сите случаи 

Донесување одлуки 
• со консензус 
• неопходен е договор 

Донесување одлуки 
• со гласање ако е 

потребно 
• неопходен е договор 

Извор: Тркалезна маса за соработка (2001) Раководење на партнерства: 
Алатка за градење и одржување на партнерства.   

 
Клучна порака: бидете флексибилни и спремни на компромис.  
 
4.4.3.4 Како ефективно да се градат партнерства со заеднички цели за 

достигнување 
 

Посветени партнери: Партнерствата мора да се засноваат чекор по чекор 
(меѓусебна комуникација, партнерство и градење на одржлив сојуз). Вклучете ги 
откриените партнери што побрзо и запознајте ги со работите. Партнерствата се 
динамичен процес.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заеднички цели и задачи: партнерите често не успеваат да се договорат за 
заедничките цели и гледишта (затоа што никогаш не дискутираат за овие 

Одржлив  
сојуз и 

проширување 

Меѓусебна 
комуникација 
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работи или не успеваат соодветно да комуницираат). Една заедничка основа, 
со заеднички вредности, интереси и основни дефиниции, мора да се постави и 
да се дефинира на почетокот на партнерството. Партнерствата може да бидат 
сложени и динамични структури, кои бараат стратешка визија која е 
дефинирана и за која се согласни сите партнери.  
 
Можете да го користите приодот SMART – Specific (определени), Measurable 
(мерливи), Achievable (достижни), Realistic (реални) и Time-bound (временски 
определени) за да ги најдете заедничките цели и задачи (погледнете го 
модулот за застапување (4.3)).  
 

Во Литванија имаше неколку обиди да се заснова една поширока 
коалиција на НВО на обединети организации кои работат на различни 
полиња на дискриминацијата, но тие не доведоа до засновање на 
формални мрежи за соработка. Сепак, постои неформална соработка. 
Во декември 2007 год. неколку НВО засноваа коалиција, која сепак во 
практиката не почна да работи. Во 2009 год. друга иницијатива беше 
преземена од НВО, Dialogi, која заснова Коалиција на НВО за 
толеранција и човекови права, обединувајќи осум организации. Сепак, 
таа во моментот не е активна. 
 
Според информациите на НВО на Литванија, главните причини кои ја 
спречиле соработката НВО во борбата против дискриминацијата се 
следниве: 
 
• слабиот административен капацитет на значаен број на НВО; 
• временските ограничувања и општите проблеми за финансиски 

опстанок; 
• различните приоритети и неуспех да се договорат за заедничките 

цели и начини на работење; 
• нездравиот натпревар за идеи и финансирање; и 
• недоволната размена на информации помеѓу НВО за нивната 

работа и активности. 
 
Кога веќе ја имаме визијата, полесно е да се најдат заеднички цели и задачи. 
Организациите треба да имаат на ум дека партнерите може да работат на 
различни цели и пак различно да работат на заедничките цели, во зависност од 
мотивите и интересите, додека се во партнерство. Исто така партнерите може 
да имаат различни цели, во зависност од природата на нивната организација. 
На пример, еден синдикат може да биде одличен партнер со заедничка цел на 
ставање крај на старосната дискриминација на работното место, но главната 
цел на синдикатот е да обезбеди поширока заштита на правата на 
работниците. 
 
Обезбедете мотивација и активна посветеност, но партнерите мора да знаат 
дека надвор од заедничките цели, различни групи може да имаат различни 
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интереси/приоритети кога стапуваат во партнерство. Не е основно партнерите 
да се согласуваат по сите прашања, туку едно или повеќе прашања да ја 
сочинуваат заедничката основа за дејствување.  
 
Клучна порака: почитувајте ги интересите на партнерите. 
 
Договор за партнерство: прашањата кои треба да се разгледаат на почетокот 
на партнерството го вклучуваат следново:  
 
• договорете се за параметрите на партнерството; 
• обезбедете одговорност: дефинирајте ги улогите и одговорностите на 

секој од партнерите;  
• креирајте механизам за обезбедување на секретарска поддршка, или со 

одредување на еден од партнерите кој сака и може да довери ресурси на 
ова или со креирање на ротирачки систем за секретаријатот; 

• создадете јасно планирање и концентрација на ресурсите (вклучувајќи ги и 
финансиските);  

• договорете го раководењето и поделбата на одговорностите. 
Организацијата со најголемо искуство не мора да ја заземе лидерската 
позиција - сите организации треба да придонесуваат за заедничката цел. 
Разјаснете до кој степен партнерите ќе придонесуваат (влезни податоци, 
финансиски ресурси, човечки ресурси). Создадете демократски процеси за 
да обезбедите целосна посветеност и учество од страна на сите партнери. 
Тие треба потполно и активно да ја играат улога која им е дадена во 
партнерството. Разјаснувањето на поделбата на работата за 
постигнување на целите на партнерството исто така помага да се избегне 
партнер кој не придонесува, недостиг на мотивација или сопственост и 
недостиг на координација; 

• разјаснете ги процесите на донесување на одлуки (Како? Кој? Дали 
одлуките за партнерството се заеднички донесени, со активно 
вклучување на сите партнери во процесот?);  

• Разјаснете ги улогите и тоа дали партнерството е ад хок иницијатива 
или иницијатива на неколку партнери. Гледајте на партнерството како на 
заштитен знак. Исто така, кои се претставниците на различните 
партнери во партнерството? Дали тие имаат моќ на одлучување? 
Назначете ги улогите и одговорностите во однос на механизмите за 
извештаи (извештаи за напредок на работата, месечни, тримесечни, 
годишни, извештаи за оценка, проценка, завршен извештај, итн.); 

• поставете механизми за решавање на спорови со цел спречување и 
решавање на можните конфликти;  

• Поставете отворени и транспарентни постапки за одржување на 
довербата и мотивацијата и за отстранување на можностите за скриени 
агенди; 

• откријте ги сите слаби страни во партнерствата за полесно да ги 
надминете (веродостојност, политизација, тешкотии во финансирањето, 
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предизвици од самото конститутивно тело на организацијата, висок обрт 
на персонал, предрасуди на донаторите кои можат да влијаат на НВО.);  

• одредете ги начините на комуникација помеѓу партнерите (состаноци, 
електронска комуникација, размена на ресурси). Честата, фокусирана и 
позитивна комуникација придонесува за посветеност, активно учество и 
добро разбирање. Исто така, помага да се одредат јасни правила на 
комуникација: Кој може да ги подготвува соопштенијата за печатот или 
конференцијата? Кој е рокот за информации од партнерите? Кои се 
условите за дистрибуција на заедничките информации (ембарго)? Кога 
еден документ може да се презентира како заеднички документ? 

• разјаснете го и планирајте го признанието за придонес на секој од 
партнерите. 
 

Наведете примери (можете да користите материјали од алатките во 
материјалите за референца стр. 101).  
 
Главните договори за работата на партнерството (кои вклучуваат вредности, 
приоритети и принципи) пожелно е да се направат како договори во писмена 
форма. Сепак, степенот на формалност може да зависи на очекуваното 
времетраење на партнерството. Формалното партнерство звучи сложено и со 
големи барања но ова ќе помогне да се потврди посветеноста на сите партнери 
а исто така да се намалат можните потешкотии и судири.   
 
Покажете модели на договори за партнерства (на пр. 
http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-
activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm). 
 
ВЕЖБА: Направете договор за партнерство врз основа на следново сценарио 
(или користете ја ЛХБТ вежбата).  
 
Локалните лидери на ромите ви го истакнаа фактот дека ромските деца во 
нивниот град можат да се запишат само во училиштето кое е најблиску до 
локалната ромска населба. Тие исто така изјавуваат дека неколкуте ромски 
деца чии родители се обиделе да ги запишат во други училишта биле упатени 
во училиштето до нивната населба. Ова училиште работи по наставна 
програмата дизајнирана за деца со посебни потреби. Лидерите ви кажуваат 
дека не сите деца се тестирани во однос на нивните интелектуални 
способности за време на нивното образование во училиштето. Училиштето 
работи според актуелната политика за запишување во земјата. 
 
Предлог да се користи СВОТ (SWOT) анализа за време на националниот 
семинар за обука, врз основа на сопственото искуство на учесниците и 
националните практики:  
 
• Кои се предностите од партнерството?  
• Што работите добро? (За што се фалите?)  

http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm
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• Што може да се подобри во вашето партнерство?  
• Што се работи лошо (или било многу непријатно за 

партнерството)? 
• Што треба да се избегнува?  
• Кои работи треба вашето партнерство да ги прави а не може?  
 
4.4.3.5 Оценка на влијанието на меѓусебната комуникација и 

партнерствата. Како да се одржи соработката 
 
Надгледувањето и оценката обезбедуваат одговорност за тоа како се трошат 
парите но исто така помагаат да се направи преглед на работата на 
партнерството. Важна е оценката за внатрешно како и за надворешно влијание.  
 
СВОТ (SWOT) анализа (видете го модулот за прибирање информации и 
планирање на активностите (4.1)); за нови прилики 
 
• Каде има добар избор за вашето партнерство?  
• Кои се следните чекори?  
• Кои се трендовите во вашата заедница кои вашето партнерство може 

најмногу да ги искористи? 
• Дали постојат нови прилики кои можат да му помогнат на 

партнерството? 
 
СВОТ (SWOT)  анализа за можните закани: 
 
• На какви препреки наидува вашето партнерство?  
• Што прави или планира да прави вашата конкуренција? 
• Што прават вашите извори на финансирање? Дали има некакви 

трендови? 
• Дали потребните спецификации за вашите активности се менуваат?  
• Какво е побарувањето за вашите услуги? Дали вашите клиенти се 

позадоволни или помалку задоволни? Дали треба да го пренасочите 
вашето партнерство или неговите активности? 

• Дали имате финансиски или проблеми со парични средства? Дали би 
можеле да работите подобро на добивањето на донации или 
можностите за собирање на средства? 

• Дали знаењето на партнерството е широко распространето? Дали имате 
обезбедено „заменици“ кои се подготвени да ве заменат?  

 
Подолу ќе најдете листа на прашања кои ги употребуваат организациите кога 
влегуваат во партнерство.  
 
Листа на прашања кои ги употребуваат организациите кога влегуваат во 
партнерство  
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• Кои прашања треба да се решат? 
• Кои се локалните проблеми (вклучувајќи ги и нивните причини и ефекти, 

ако е можно) и потребите?  
• Кој партнер? Што ќе донесе партнерството? Какво партнерство сакате? 

(која задача, колку голема задача ќе преземете, едноставна/единечна или 
повеќеслојна/комплексна задача, временски рок, колку партнери, 
формални/неформални партерства, степен на партнерство – 
кооперативно, колаборативно, интегрирано)?  

• Дали има постоечки иницијативи? Дали има меѓународни партнерства (пр. 
ИЛГА, ЕНАР, АГЕ, Disabilities Forum (Форум Хендикеп, итн.)/ национални 
партнерства (наведете ги националните примери/ локални партерства? 
Со кој?  

• Што може организацијата да заштеди со партнерството?  
• Дали партнерството ќе стане влијателно и ќе има моќ?  
• Кои вештини ќе бидат разменети? Кои се потенцијалните меѓусебни 

придобивки?  
• Дали партнерството ќе придонесе за размена на информации и 

експертиза? Како?  
• Колку ќе трае партнерството?  
• Кои компромиси мора да бидат земени предвид/направени? Дали вреди 

да се направи компромис?  
• Од кој вид на контрола ќе се откажете?  
• Кои се финансиските ризици?  
• Кои може да бидат другите негативни аспекти/ ризици од уништување на 

бизнис  картата на организацијата преку партнерства со НВО или други 
организации кои немаат кредибилитет, не ги делат истите вредности, кои 
се исполитизирани или се наклонети кон партија?  

• Кои се клучните играчи?  
• Кои се потенцијалните партнери? Која ќе биде додадената вредност на 

партнерството?  
• Дали некои локални актери веќе имаат идеи кои се однесуваат на можна 

соработка преку проект? Која е нивната мотивација? Кои се постоечките 
искуства во услови на соработка и кон што водат?  

• Кои актери веќе имаат Европски/национални/локални контакти?  
• Кои актери веќе биле вклучени во акции со надворешни партнери?  
• Кои ќе бидат улогите на секој партнер во партнерството?  
• Зошто клучните актери кои треба да бидат вклучени во партнерството 

решаваат да не се вклучат? Дали постојат актернативи да се обезбеди 
нивното учество?  

• Кои се вредностите, принципите, интересите на потенцијалните 
партнери?  

• Кои се очекувањата на партнерите? Кои се општите/локални очекувања и 
кои додадени вредности треба да ги донесе партнерството?  

• Која е заедничката основа?Која е заедничката визија, заедничките цели 
или заедничките резултати кои треба да се постигнат?  
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• Која е стратешката визија на партнерството?  
• Дали партнерството ќе донесе чувство на заедништво и еднакви 

придобивки?  
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Анекс 1: Дијаграм: етапи на надгледувањето 
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Анекс 2: Алатки на советот на округот Дорсет за проценка на влијанието 
врз еднаквоста. Формулар за проценка, 08.2010 
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Анекс 3: ПВЕ – табела за тек на процесот. Алатки на Отворениот 
универзитет за проценка на влијанието врз еднаквоста 
 
Open University Equality Impact Assessment – Process Flow Chart 
(www.open.ac.uk/equality-diversity/pics/d101206.doc)  
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Identify main aims of each policy 

Collect and analyse data 
 

Decide if policy is equality relevant 
 

Decide whether H, M or L relevance to help you prioritise 

Analyse data and evidence in greater depth 

Assess likely impact 
 

Consider alternatives and/or mitigate adverse impact 

Consult formally 
 

Decide whether to amend and other actions 

Make monitoring/involvement arrangements 
 

Stage 2:  
UUnnddeerrttaakkiinngg  
ssccrreeeenniinngg  ffoorr  
eeaacchh  ppoolliiccyy  

Record findings and produce action plan 

Produce a list of all functions, policies and procedures 
and decide on the approach for your Unit/Office 

 

Publish report 
 

Yes 

No – ensure 
monitoring in 
place, 
review in 
future 

Is there evidence of adverse impact? 
 

No – end 
process, 
review in 
future 

Stage 1: 
IIddeennttiiffyyiinngg  
ppoolliicciieess  
  
  

Yes 

Stage 3: 
PPrriioorriittiissiinngg  
aanndd  ppllaannnniinngg  

Stage 4: 
UUnnddeerrttaakkiinngg  
ffuullll  iimmppaacctt  
aasssseessssmmeenntt  
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Анекс 4: ПВЕ – Образец за целосна проценка. Алатки на Отворениот 
универзитет за проценка на влијанието врз еднаквоста 
 
Equality Impact Assessment – Full Assessment Template 
 
Source: The Open University Equality Impact Assessment Toolkit. A practical guide 
for managers to assess the impact their functions, policies and procedures have on 
different groups of people, The Open University Equality and Diversity Office in 
partnership with MSM Consultants Ltd, April 2007 (open.ac.uk; 15.04.2011).  
 
This template can be used to record your progress in completing a full equality 
impact assessment of a policy, procedure or project for one equality group and 
will be useful when you come to write your report. 
 
What is the policy (name and brief description)? 
 
What equality group(s) is this full equality impact assessment for? (tick one box only) 

 Age    Disability    Gender    Race    Religion    Sexual Orientation 
 
Step Activity 

 
Examples of relevant issues  Comments 

1 Identify aims 
of the policy 
(You should 
have some of 
this 
information 
from your 
screening, 
stage 2) 

 What are the University’s specific 
responsibilities in relation to the policy? 

 Who implements the policy? 
 Who is responsible for the policy? 
 What are the specific outcomes you 

hope to see from the policy? 
 What criteria will you use to measure 

progress towards these outcomes? 

 

2 Consider the 
evidence 
(See Q&A on 
monitoring in 
Appendix C)  

 What information do you have to assess 
that the policy benefits all groups? 

 Is the available information sufficiently 
detailed to permit analysis of disparities 
between individual categories?  

 Is the information up to date, relevant 
and reliable? 

 Do you need to hold an informal 
consultation exercise internally or 
externally at this stage? 

 Are there other units or organisations 
that might want to join you in 
commissioning new data or research or 
consultation exercises?  
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3 Assess likely 
impact 

 Does your analysis of the policy indicate 
possible adverse impact on some 
groups? 

 Are any disparities in the data 
statistically significant and not due to 
chance?  

 Are there other factors that might help 
to explain the adverse impact? 

 Could the policy be amended to better 
promote equality of opportunity or meet 
the positive duties? 

 

4 Consider 
alternatives 

 Would changes to the policy, or the way 
it is put into practice, remove or 
substantially reduce the impact? 

 What changes could be introduced to 
reduce the adverse impact identified 
above? 

 What changes could you introduce to 
promote equality of opportunity? 

 Are there aspects to your proposals that 
could be changed or could you take 
additional measures to reduce or 
remove adverse impact on a particular 
group, without affecting the policy’s 
overall aims? 

 Could this unintentionally result in 
disadvantaging another group? 

 Would you be able to justify this, on 
balance? 

 



 

 
113 

Семинари за подигање на свеста за областа на недискриминација и еднаквост наменети за граѓанските организации 

5 Consult 
formally 
(See Q&A on 
consultation 
in Appendix 
C) 

 Have you identified all the groups 
affected by the policy, directly and 
indirectly?  

 Which organisations and individuals are 
likely to have a legitimate interest in the 
policy? 

 What methods of consultation are most 
likely to succeed in attracting the people 
you want to reach? 

 Have previous attempts to consult 
particular communities been 
unsuccessful? If so, why, and what can 
you do to overcome any obstacles?  

 Have you made resources available to 
encourage full participation by groups 
that have proved hard to reach? 

 How will information, pre and post 
consultation, be made available? 

 

6 Decide 
whether the 
policy needs 
to be revised 
or amended 
in the light of 
the 
consultation 

 Does the consultation show that the 
policy will have an adverse impact on a 
particular group (or groups)?  

 Is it likely to make it difficult to promote 
equal opportunities or good relations 
between different groups? 

 Can the policy be revised or additional 
measures taken, so that it achieves its 
aims, but without risking any adverse 
impact? 

 What are the main findings of your 
consultations and what weight should 
they carry? 

 

7 Make 
monitoring 
arrangements 
(You are 
required to 
monitor the 
impact of all 
equality 
relevant 
policies.)  

 How will the policy be monitored?  
 What sort of data will be collected and 

how often will it be analysed? (Annually 
is recommended) 

 Will the monitoring include qualitative 
methods, such as surveys, or follow-up 
consultations?  

 How will the effects of the policy on 
equality of opportunity and good 
relations be monitored? 

 What criteria will be used to assess 
these? 

 How will any concerns be taken into 
account in any review of the policy?  
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8 Publish 
assessment 
report 
(See Q&A on 
publishing in 
Appendix C) 
 
 

 A good equality impact assessment 
report will: 
o include the best information 

available at the time  
o be clear, concise, balanced and in 

proportion to the policy’s equality 
relevance 

o be a self-contained document 
o use plain and clear language 

 
 See the suggested format in this toolkit. 

 

 
Any other information or comments: 
 
 
 
 
Relevant dates: 
 
Name and contact details for responsible person: 
 
 
Please retain a copy of this form and any data you used to undertake the exercise as 
it may be required for quality control and compliance monitoring purposes. The 
information will help you to write up your impact assessment report for publishing. 
 
Completed impact assessment reports should be published internally in your intranet 
site in the same place as the published policy or procedure and you should forward a 
copy to the Equality and Diversity Office for external publishing. 
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Анекс 5: Проценка на влијанието врз еднаквоста – корисни прашања за 
проверка, Упатства за ПВЕ NHS 2007 
 
Source: EIA Guidelines NHS 2007 (National Health Institute, United Kingdom). 
 
Below are a number of questions to help team leaders and managers consider as 
wide a range of issues as possible when screening policies or services for their 
possible impacts on different communities. 
 
RACE 
 
How will you make sure that people from a wide range of ethnic groups use 
your service? (N.B. You may find it helpful to look at this section alongside the 
section on Religion and Belief as the actions are closely related). You might 
find the following prompts useful:  
 
• How do people from minority ethnic backgrounds find out about your service? 

Does your printed information take account of different languages and cultures 
and is it easy to understand? 

• Have you publicised your service among minority ethnic communities by making 
it available at different appropriate venues as well as visiting them and talking 
about your service? 

• Have you decided what core information you need available in other 
languages? 

• Do your staff members know how to access an interpreter for booking 
appointments or how to access telephone interpreting (in situations where it 
may not be possible to arrange an appropriate interpreter)? Do they also know 
where to get advice on material in other languages and formats? 

• Do you routinely record the language that a person speaks so that you can 
send them letters in the right language or ring them instead if they can't read? 

• Have you put in place a procedure to record the uptake of interpreting and 
translated material? 

• Have you thought about your assessment materials and methods and made 
sure that they are relevant to people from different cultures? 

• Do you currently record the ethnicity of patients so that you know how well your 
service is being used by people from minority ethnic backgrounds? 

• What actions would you undertake to ensure that your staff members are 
treating people from a minority ethnic background with respect and dignity? 

• Have you identified any specific dietary or any religious needs of patients or any 
other specific requirements that you need to be sensitive to? 

• Have your staff members received EIA training as well as equality and diversity 
training and how they are planning to implement this in their work setting? 

• Have you considered incorporating race equality objectives in staff appraisal? 
• How will you mainstream these actions into the core business of your service? 
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RELIGION OR BELIEF 
 
How will you welcome people from all religious backgrounds? You might find 
the following prompts useful: 
 
• How do people from different religious backgrounds find out about your service? 

Is your printed information religiously appropriate/sensitive? 
• Have you publicised your service among various religious communities and 

groups by making it available at different appropriate venues as well as visiting 
them and talking about your service? 

• Do you currently record patients’ religion in order to assist you in identifying 
users and non users of your service from various religious backgrounds? 

• What actions would you undertake to ensure that your staff members are 
treating people from different religions/beliefs/no beliefs with respect and 
dignity? 

• Is your service religiously and culturally sensitive to meet the needs of people 
from various religious backgrounds? If not what approaches would you develop 
to address this? 

• Have you identified any specific dietary or other needs related to a person’s 
religion that you need to be sensitive to? 

• Are there any other religious sensitivities you need to bear in mind e.g. when 
visiting patients at home? 

• If you are running an inpatient or residential service, have you thought about the 
prayer needs or the need for a quiet space for your patients / residents? 

• Have you considered obtaining a list of various festivals to be made available to 
your staff members to avoid arranging appointments / visits etc on any 
particular religious festivals / days / times? 

• Have your staff members received training on religion and belief and how they 
are planning to implement this in their work setting? 

• Have you considered incorporating religion and belief equality objectives in staff 
appraisal? 

• How will you mainstream these actions into the core objectives of your service? 
 
DISABILITY 
 
What will you do to make sure that people with a disability are using and 
benefiting from your service/policy? This includes people with a learning 
disability, people with long-term conditions and mental health problems, and 
people with physical and sensory impairments. You might find the following 
prompts useful: 
 
• How do people with disabilities find out about your service? 
• Does your printed information take account of communication needs of people 

with various disabilities and is it easy to understand? 
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• Have you decided what core information you need available in large print, audio 
tape or Braille? 

• Is your service physically accessible to people with mobility problems or who 
use a wheelchair? 

• Do your staff members know how to access a sign language interpreter, or an 
interpreting service for deaf and hearing impaired people, how to use an 
induction loop and where to get advice on material in different formats? 

• Do you routinely record the communication needs of patients with a disability for 
referring to when sending out appointments etc? 

• Have you put in place a procedure to record the uptake for sign language 
interpreters, appointment letters/leaflets in Braille etc? 

• Do you currently monitor whether or not patients have a disability so that you 
know how well your service is being used by people with a disability? 

• What actions will you undertake to ensure that your staff members are treating 
people with disabilities with respect and dignity? 

• Is your service religiously and culturally sensitive to meet the needs of disabled 
people from minority ethnic groups? If not what approaches would you develop 
to approach this? 

• Have your staff members received disability awareness training in general and 
more specifically in meeting the needs of patients with a learning disability, 
people with mental health difficulties or people with hearing or sight 
impairment? How are they planning to implement this in their work setting? 

• Have you thought about your assessment materials and methods and made 
sure that they are relevant to people with disabilities? 

• Have you considered incorporating disability equality objectives into staff 
appraisal? 

• How will you mainstream these actions into the core objectives of your service? 
 
AGE 
 
If your service is open to people of all ages, how will you make sure that it is 
used by people of all ages? You might find the following prompts useful: 
 
• Is it easy for someone of any age to find out about your service and to use your 

service? 
• Does your service make assumptions about people simply because of their 

age? 
• Does your service give out positive messages about all ages in the leaflets and 

posters that it uses? 
• When you are recruiting staff, have you thought about age and how you can 

recruit from a wide range of age backgrounds? 
• Do younger and older people in your staff team feel equally valued? 
• Do you monitor age to make sure that you are serving a representative sample 

of the population (or representative within your relevant age group)? 
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• Do any eligibility criteria for your service discriminate against older or younger 
people without just cause? 

• What actions will you take to make sure that your staff treat people of all ages 
with dignity and respect? 

• Have you considered including age equality in staff objectives and appraisal? 
• How will you mainstream these actions into the core objectives of your service? 
 
GENDER 
 
If your service is for men and women, what will you do to make sure that both 
benefit? You might find the following prompts useful: 
 
• Is it easier for either men or women to find out about and use your service, for 

example because of where you display leaflets or your opening times? 
• If your service is for men and women, do you routinely monitor the uptake of 

your service with gender breakdown and take appropriate action? For example: 
o If you find that men are not accessing your services then you may 

consider improving the way these services are provided to men, possibly 
by targeting men and providing drop-in clinics at sporting events or 
workplaces. 

o Similarly you may consider adopting sensitive approaches to target 
women from different backgrounds as the services may not be appropriate 
for some women from particularly minority communities 

• Have you considered the possible needs of transgender staff and service users 
in the development of your policy or service? 

• Have your staff members received gender equality training and how are they 
planning to implement this in their work setting? 

• Have you considered incorporating gender equality objectives in staff appraisal? 
• How would you mainstream these actions into the core business of your 

service? 
 
SEXUALITY27 
 
How will you give positive messages and a positive reception to people who 
are gay, lesbian or bisexual? You might find the following prompts useful: 
 
• Does information about your service use visual images that could be people 

from any background or are the images mainly heterosexual couples? 
• Does the language you use in your literature include reference to gay, lesbian 

and bisexual people? 
• When carrying out assessments, do you make it easy for someone to talk about 

their sexuality, if it is relevant, or do you assume that they are heterosexual? 
                                                 
27  The EIA Guidelines NHS 2007 of National Health Institute refers to “sexuality”. However, the 

authors of this manual prefer the term “sexual orientation” as it is referred to in article 19 of the 
TFEU. 
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• Would staff in your workplace feel comfortable about being ‘out’ or would the 
office culture make them feel that this might not be a good idea? 

• Have your staff had training in sexual orientation and equality and how will they 
put what they have learnt into practice? 

• How will you make sure that staff treat lesbian, gay, bisexual and transgender 
people with dignity and respect? 

• Have you included this area of equality in staff objectives and appraisal? 
• How will you mainstream these actions into the core business of your service? 
 
INEQUALITIES AND DEPRIVATION 
 
How will you make sure that people from a wide range of socio-economic 
backgrounds can access your service? There are some groups that experience 
persistent inequalities, such as minority ethnic communities or disabled 
people, so this section may overlap with others. However, you may find the 
following prompts useful: 
 
• Do you know where the key pockets of deprivation are within your area? Is it 

easy for people in these areas to find out about your service and to use your 
service? 

• Is your service easily accessible via existing public transport links? 
• Does your service make assumptions about people simply because of their 

background or where they live? 
• Do any eligibility criteria for your service restrict access for people from more 

deprived communities? 
• When you are advertising jobs, have you thought about how you can encourage 

people from more deprived communities to apply? 
• Are staff aware of existing health inequalities priorities and targets for their area 

or work? 
• How will you mainstream action on reducing inequalities into the core business 

of your service? 
 
DIGNITY AND HUMAN RIGHTS 
 
Could your policy or service potentially involve: 
 
• Affecting someone’s right to life? 
• Caring for other people or protecting them from danger? 
• Investigating deaths? 
• The detention of an individual? 
• Inadvertently place someone in a humiliating situation or position? 
• Make people work in an emergency? 
• Dealing with decisions on access to services or appeals? 
• Disciplinary action that leads to criminal offence? 
• Accessing, handling or disclosing personal information? 
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• Dealing with children and families? 
• Provision of medical treatment or social care? 
• Surveillance or investigation? 
• Being in conflict with the religious beliefs of others? 
• Commissioning services from a religious organisation? 
• Working with the media, writing speeches or speaking in public? 
• Policy making? 
• Making decisions on fertility treatment? 
 
If so, you will need to ensure that your policy or service respects the dignity and 
human rights of staff and service users. 
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1 Профил на невладини организации/синдикати кои работат на 
надминувањето на дискриминацијата 

 
1. Каков тип на невладини организации/синдикати работат во областа на 

недискриминацијата на локално ниво? 
 
Во Република Македонија постојат граѓански организации кои работат со 
различни групи подложни на дискриминација, иако нивниот број не е голем. Од 
организациите кои работат во полето на недискриминацијата, најчести се оние 
кои работат во полето на родова еднаквост, хендикеп, Ромите, етничките 
прашања, како  и во различни области, вработување, образование и слично.  
 
Во Македонија постојат 3 поголеми синдикати: Сојуз на синдикатите на 
Македонија (составен од 17 гранковни синдикати), Конфедерација на слободни 
синдикати (составен од 11 синдикати) и Унија на независни и автономни 
синдикати на Македонија (иницијално составена од 4 независни синдикати). 
Нивната работа во полето на недискриминацијата не е многу забележителна.  
 
Значи, ако ГО играат клучна улога во ефектуирањето на правата на 
недискриминација преку застапување, активности за подигнување на свеста на 
целата јавност и во директната поддршка и советувањето на жртвите на 
дискриминација, синдикатите, пак, имаат клучна улога во спроведувањето на 
правата на недискриминација во областа на вработувањето и занимањето, со 
промоција на работни услови без дискриминација, одбраната на жртвите на 
дискриминација, информирањето на вработените за нивните права и со 
охрабрување напредни и иновативни планови (политики) за промоција на 
различна работна сила и работна средина без дискриминација. И ГО и 
синдикатите ги користат своите искуства од теренот заради следење и 
натамошно унапредување на закони и стратегија за недискриминација. Во РМ 
синдикатите малку се занимаваат со феноменот на дискриминација и заради 
тоа е потребно нивно вклучување во процесот. 
 
2. Со какви основи на дискриминација работат, кој е нивниот опфат и 

сектор на делување (како на пример областа образование)? 
 
Граѓанските организации кои ги застапуваат правата на одредени групи (или се 
преставени од преставници од групите), најмногу се заложуваат за решавање 
на проблемите само во одредени области.  
 
На пример, организациите кои работат на етнички прашања, ги следат 
состојбите со имплементацијата на Охридскиот Рамковен договор, кој 
предвидува правична застапеност и вработување на етничките заедници во 
јавните институции.  
 
Организациите кои работат во полето на хендикеп и подобрување на статусот 
на Ромите, се борат со системската дискриминација или т.н. past sign 
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discrimination во образованието. Лицата со хендикеп во резидентните 
институции немаат еднаков пристап до образованието или се сместени во 
специјални училишта. Нема посебни наставни програми за лица со 
интелектуална попреченост, пристапна литература за слепи, ниту 
поддржувачко архитектонско опкружување за лица со физички хендикеп.   
 
Лицата без документација (голем дел од нив се Роми) воопшто немаат пристап 
или се сместени во дневни центри за деца на улица. Проблемот е 
идентификуван во долгите процедури за стекнување со документи за 
неевидентираните лица (најчесто и нивни родители), во системот на казни во 
случај на непријавување од страна на родителите, како и во неможноста децата 
постари до 9 години да почнат во прво одделение, додека не наполнат 14 
години за да биде овозможено нивно вклучување во образовниот систем 
согласно Законот за доживотно учење.  
 
Во мапата на македонското граѓанско општество, по згаснувањето на МАССО,  
недостасува организација која ќе ги застапува прават на ЛГБТ луѓето. Постои 
програма на Хелсиншкиот комитет за човекови права во Македонија, како и 
Коалиција за заштита на марганизализираните заедници, кои ги третираат 
правата на ЛГБТ луѓето, но процесот на донесување на Законот за заштита од 
дискриминација, покажа дека тоа не е доволно.  
 
Улогата на претставниците од граѓанскиот сектор е двострана. Од една страна, 
организациите чии стратешки цели се промена на законската регулатива и 
промоција и заштита на чевековите права треба да ги стават на располагање 
својата експертиза, искуство и знаење во процесот на изградба и развој на 
антидискриминациските политики и законодавството. Од друга страна, 
претставниците на ранливите групи имаат можност за самозастапување, како и 
набљудување на состојбата со почитувањето и спроведувањето на политиките 
и законодавството. Во НКТН членуваат претставници од Сојузот Македонија 
без дискриминација, како од други граѓански организации кои работат на полето 
на човековите права.  
 
ГО треба да придонесат кон откривање на потребите за измени и дополнувања 
на политиките и законодавството како резултат на нивното секојдневно 
работење и пракса, како и кон изградба на систем на прибирање податоци, како 
основа за согледување на состојбите и постоечката дискриминација или 
фреквентноста на појавување на случаи на дискриминација кон различни 
групи.Воедно, ГО најмногу можат да придонесат кон подигнување на свеста на 
јавноста за дискриминацијата, како преку општи кампањи, така и преку 
конкретни активности на национално и на локално ниво. 
 
Непосреднаста на работењето на ГО (директниот контакт со граѓаните) може да 
овозможи споделување информации за механизмите на заштита од 
дискриминација и нивната функционалност, како и охраборување и поддршка 
на граѓаните за пријавување случаи на дискриминација.  ГО можат да бидат 
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извор на информации за институциите и да изградат партнерски однос со нив 
за борба против дискриминацијата и промовирање на концептот на еднаквост, а 
можат да придонесат и кон јакнење на капацитетите на различните 
заинтересирани страни за препознавање и справување со дискриминацијата. 
 
Најважно, ГО можат да подготвуваат т.н. „извештаи во сенка“ за состојбите во 
државата и да ги користат меѓународните инструменти за да ги презентираат 
клучните проблеми од своја перспектива, но и да презентираат добри практики.  
 
3. Дали антидискриминацијата е нивна област на дејство или само мал 

дел од она што го работат? Дали работат на антидискриминација? 
 
Во Македонија постојат одредени организации кои се занимаваат исклучиво со 
прашање на недискриминација, особено ако имаат таргет определини групи, 
како лица со хендикеп, Роми, етнички малцинства, ЛГБТ.  
 
Но, и организациите кои работат во полето на човековите права воопшто, се 
заинтересирани за борба против дискриминацијата во Македонија. Дел од нив, 
од 2007-та година, активно работат во полето на еднаквост и 
недискриминација, како заеднички, здружени во сојуз, така и поединечно, 
застапувајќи ги правата на своите групи. Поединечно, тоа го прават преку 
барање за информации до надлежните институции, претставки до Народниот 
правобранител (доколку лицето што се обратило до нив е заинтересирано да 
поднесе претставка), како и со дописи до медиумите за алармирање на 
јавноста. Но, многу често самите жртви на дискриминација не сакаат да ја 
продолжат иницијативата, или пак, организациите немаат доволно капацитет да 
ги искористат постоечките механизми во државата. Во поддршка на ова е и 
бројот на заинтересирани граѓани што се обраќаат до нив, но најчесто, 
резултира со нивно информирање за правата и за постоечките механизми.1 
 
Постојат повеќе организации во Македонија, кои се активни во полето на 
заштита од дискриминација, но тоа е само една од областите на нивното 
делување. Подолу е преглед на дел од организациите, активни во Македонија, 
претставен преку нивни конректни активности  
 
Асоцијацијата за демократски иницијативи – АДИ работи на мониторинг на 
состојбите со човековите права, преку прибирање на податоци од терен и 
подготовка на извештаи, како и и следење на конкретни случаи на 
дискриминација на етничките заедници. Исто така,  репатријација, 
приспособување и реинтеграција се приоритетите на програмата на АДИ, 
конкретно за бегалци, мигранти и внатрешно раселени лица. Во периодот кој е 
земен за анализа, АДИ работи во партнерство со други членки на МБД на 

                                                 
1  Во Полио Плус се имаат обратено голем број на лица со хендикеп или нивни родители, 

посебно за дискриминација при работен однос и образование. 
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подготовка на извештаи на тема дискриминација. Подготвена е публикацијата 
„Позитивни/негативни примери за дискриминаторски практики во Македонија„.  
 
Ел Хилал е организација која првично е фокусирана на подобрување на 
статусот на муслиманското население и помош на најзагрозените семејства. 
Како здружение на граѓани кое работи специфично со граѓани со исламска  
вероисповед, МБД работи на јакнење на капацитетот на организацијата во 
полето на недискриминацијата преку вклучување на Ел Хилал во заедничките 
активности. 
 
Македонскиот центар за женски права ја има разработено анализата на 
позитивното законодавство коешто се однесува на инструментите за заштита 
од насилство и дискриминација во публикацијата„ „Анализа на правните акти и 
механизми против мaргинализација и дискриминација на жените” како и 
компаративна анализа на одредени земји во регионот и Европа. Исто така, 
работи на мониторинг на одредени судски постапки пред надлежните органи, 
случаи кои се однесуваат на правата на жените и нивно спроведување во 
правниот ситем. Овие и многу други информации се предмет на годишни и 
полугодишни извештаи.. 
 
Македонскиот центар за меѓународна соработка спроведува обуки за 
претставниците на граѓанските организации, репрезенти на ранливите групи за 
препознавање на дискриминацијата и справување со истата. Обуките се 
креирани како основни, напредни, по претходно спроведена обука за обучувачи 
со меѓународни експерти, а за оваа намена беше преведен и прирачникот на 
Европската комисија „Борба со дискриминацијата“.  Исто така, беше направено 
истражување по методологијата на Евробарометарот за недискриминација, т.н. 
Барометар за еднакви можности. МБД, како една од програмите на МЦМС, се 
спроведува  заеднички со другите организации-членки  на Сојузот МБД. 
Национален совет на жени на Македонија - СОЖМ , ја дефинира својата визија 
за еднаквост меѓу половите, загарантирани женски права, елиминирање на 
дискриминацијата на жената во општеството и во семејството, развој и 
мир.НСЖМ - СОЖМ ја остварува мисијата со креирање нови односи во 
општеството, зголемувајќи го учеството на жените во јавниот живот и 
одлучувачките процеси, соработката и меѓусебната поддршка, како и преку 
застапување и промовирање на женските права, борба против насилството, 
злоупотреба и трговија со жени, промовирање и гарантирање на еднаквите 
можности и учество на жените во сите сфери од општествениот живот, со 
охрабрување на толеранцијата и на дијалогот, промоцијата и заштитата на 
мирот во регионот, на поголемото учество на жената во власта и во 
одлучувањето, подобрување на социоекономската положба на жената и развој 
на претприемништвото како и придонес кон вклучување на родовиот концепт во 
законите на РМ и приближување кон европските стандарди. 
 
Полио плус - движење против хендикеп, го иницира формирањето на 
координативното тело за размена на информации за развој на концептот на 
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недискриминација во Македонија и вклучувањето во одбележувањето на 2007 
година - Европската година за еднакви можности за сите. Како водечки партнер 
во активностите поддржани од ПРОГРЕС програмата на Европската комисија 
спроведе серија на кампањски и други активности во последните две години. 
Три  години беше одговорен за координација на поголем дел од активностите 
на МБД, служејќи како Секретаријат на неформалната коалиција, а сега и како 
Извршна канцеларија на Сојузот МБД. Исто така, одговорен е за координација 
на активностите на Националното координативно тело за недискриминација.  
Во своето  поле на дејствување, Полио плус работи на лобирање, преку ИППГ, 
со цел, ратификување на Конвенцијата за лицата со хендикеп при  ООН.  
 
Првата детска амбасада на светот - Меѓаши работи на истражување за 
состојбите со детските права, дискриминацијата и насилството  врз децата, 
како и со дискриминацијата на децата од улица, поточно децата кои се надвор 
од образовниот процес или, пак, се без лична документација.Детската 
амбасада Меѓаши подготви и алтернативен извештај за спроведувањето 
на Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија, кој беше 
претставен пред Комитетот за правата на детето при Обединетите нации. 
Асоцијацијата за интеграција на Ромите „Месечина“, во чија надлежност за 
координација се дел од активностите на МБД,  работи на промоција на правата 
на ромската популација, а преку следење и документирање на случаи на 
дискриминација во медиумите, работи на подготовка на извештаи за 
состојбите. Во фокусот на Месечина е развојот на образованието, домувањето 
и здравството, но и решавањето на едно од најгорливите прашања за ромската 
популација, решавањето на статусот на лицата без документи во Македонија.   
 
Универзитет – „Трето доба“ работи на подобрување на статусот на постарите 
лица преку редовна едукација за различни теми, како форма на доживотно 
учење. Организацијата е вклучена во тековните активности на МБД со цел да 
се зајакне нивниот капацитет за заштита од дискриминација на својата целна 
група.  
 
Хелсиншкиот комитет во Македонија работи на мониторинг и застапување на 
идентификувани случаи на дискриминација, а во текот на 2010 година, 
спроведе и истражување за дискриминацијата на локално ниво, како и серија на 
обуки за претставници од локалната самоуправа. 
 
Институтот Евробалкан имплементира неколку регионални обуки за 
недискриминација преку организирање на школи за недискриминација.  
 
Фондацијата Институт отворено општество  спроведе кампања „Под исто 
сонце“, со акцент на малцинските групи во партнерство со локални 
организации. Исто така, подготви аАлтернативен Извештај во сенка за работата 
на Комисијата за заштита од дискриминација во текот на 2011 (публикуван 
средината на 2012). Центарот за регионални истражувачки политики и 
соработка „Студиорум„, како think-tank работи на економско-социјалните 
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аспекти во евроинтерграциските и глобалните процеси во Македонија и 
регионот. Во рамките на програмата за Човекови права, спроведува 
истражувања и анализи. Конкретно, во периодот 2010-2012 беше подготвено 
мислење за новиот закон за спречување и заштита од дискиминација од аспект 
на ЕУ законодавството и мислење за  Националните институции за човекови 
права во Македонија, согласно ,меѓународните стандарди.  
 
Центарот за истражување и креирање на политики исто така think-tank која 
работи во полето на јавните политики. Во текот на 2012 година спроведе 
истражување за Дискриминацијата во јавниот сектор, како и истражување за 
Најдобрите практики во регионот во борбата против дискриминацијата. Истите 
се публикувани.  
 
Сите спомнати материјали и истражувања се достапни на веб-страните на 
организациите.  
 
Овој преглед на организации кои делуваат во полето на еднаквост и 
недискриминација не треба да се смета за целосен, но треба да даде слика за 
состојбата во Македонија.  
 
4. Дали тие НВО-и/синдикати се регистрирани на национално ниво? Дали 

е лесно или е проблематично да се регистрира НВО/синдикат? 
 
Законот за здруженија на граѓани и фондации кој беше изменет и дополнет во 
април 2010 година креира солидна правна основа за регистрација на 
здруженијата на граѓани и фондации.2 За истото е потребно само 5 дена.  
 
Состојбата е малку поинаква и посложена со регистрација на синдикати (заради 
потребата од пристапници за членство), како и заради одобрението, кое го 
потпишува Министерот за труд и социјална политика. Имено, синдикатите се 
регистрират согласно Законот за работни односи.  
 
5. Генерално, колку се големи тие НГО-и/синдикати? (Ве молиме наведете 

го бројот на членство во државните синдикати)? 
 
Граѓанските организации во Македонија се соочуваат со недостаток на 
човекови и финансиски ресурси. Нивната големина и активност, многу често 
зависи од расположливите средства. Бројот на вработени се движи од 0 до 10 
луѓе, додека најчесто се ангажираат волонтери.3 Мал број од организациите 
работат на принцип на членство, освен оние, поддржани од Буџетот на РМ, како 
што се Националниот совет на инвалидски организации на Македонија. Бројот 

                                                 
2  Закон за здруженија и фондации, Службен весник на РМ број 52/2010 од 16.04.2010. 
3  Види повеќе: Самоперцепција на граѓанското општество - Извештај од Организациската 

анкета Цивикус – Индекс на граѓанското општество 
http://www.mcms.org.mk/images/docs/2010/samopercepcija-za-graganskoto-opstestvo-2010.pdf.  

http://www.mcms.org.mk/images/docs/2010/samopercepcija-za-graganskoto-opstestvo-2010.pdf
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на членството во синдикатите е варијабилен, но најчесто е гранковно 
организиран.  
  
6. Дали се тие дел од поголеми национални мрежи? Или дали работат 

самостојно? 
 
Граѓанските организации членуваат во повеќе национални мрежи: 
Националниот совет на жените на Република Македонија – СОЖМ (која е 
неформална мрежа и е составена од 103 локални организации кои ја третираат 
родовата еднаквост од различни аспекти), Граѓанската платформа на 
Македонија – ГПМ (неформална мрежа, каде членуваат повеќе порганизации 
кои работат во полето на човековите права), , Коалицијата „Сите за правично 
судење“ (мониторинг на судски процеси), Сојузот „Македонија без 
дискриминација“ (10 членки – основачи и барање за членство од 4 нови), 
Коалицијата за марганилизирани заедници (3 членки). Не сите под нив работат 
во полето на еднаквост и недискриминација, но делумно го третираат ова 
прашање.Во Македонија постојат 3 поголеми синдикати: Сојуз на синдикатите 
на Македонија (составен од 17 гранковни синдикати), Конфедерација на 
слободни синдикати (составен од 11 синдикати) и Унија на независни и 
автономни синдикати на Македонија (иницијално составена од 4 независни 
синдикати).  
 
7. Дали тие се наоѓаат воглавно го главниот град или ги има низ целата 

земја? 
 
Граѓанскиот сектор е повеќе активен во главниот град на Македонија, Скопје, 
каде што се и седиштата на мрежите кои работат во полето на еднаквост и 
недискриминација (СОЖМ, МБД). Досега, имаме информации за две локални 
организации кои, покрај други активности, изразија интерес да работат во 
полето на еднаквост и недискриминација, преку барање за членство во Сојузот 
МБД.  
 
Унија на независни и автономни синдикати на Македонија има 170 Независни 
базични синдикати и 16 Општински Независни синдикати кои се распоредени во 
6 гранкови синдикати.  
 
8. Дали НВО-ите/синдикатите од главниот град и од другите градови 

имаат ист тип на работа? 
 
Граѓанските организации од Скопје, најчесто работат на подигнување на свеста, 
следење на состојбите (политики и законодавство) преку подготовка на 
извештаи (месечни, годишни) и на застапување на правата на своите групи 
(како преку лобирање, така и за поединци). Организациите кои работат на 
локално ниво во полето на недискриминација (а кои се во незначителен број), 
најчесто соработуваат со организации кои работат на национално ниво. Нема 
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изграден систем за прибирање на податоци и размена на информации, со што 
би се зголемил и нивниот капацитет.  
 
Синдикатите кои имаат свои локални структури, делуваат и настапуваат како 
дел од националните структури при повреда на правата од работен однос.   
 
9. Која е политичката и граѓанската тежина на тие НВО-и/синдикати на 

национално ниво? (имајќи ја во вид јавноста, граѓанското општество, 
компаниите/работодавците, владата). 

 
Граѓанските организации во Македонија вложија напор да влијаат  во процесот 
на креирање на Законот за спречување и заштита од дискриминација преку 
креирање на Националното координативно тело за недискриминација (кое ги 
вклучува скоро сите релевантни заинтересирани страни, Владата, 
Парламентот, Омбудсманот, граѓанските организации, медиуми, меѓународната 
јавност).  
 
Процесот на креирање на Законот за спречување и заштита од дискриминација 
може да се оцени како пример за позитивна соработка, но резултатот, не може 
да се каже дека им оди во прилог на сите. И покрај искажаната спремност на 
државата за соработка, граѓанското оштество постигна само одреден успех. Но, 
со тоа покажа дека има одредена експертиза и знаење. Од друга страна, 
јавноста и институтициите станаа свесна за проблемот со дискриминацијата во 
Македонија, што сепак, е оценет како најголем успех на граѓанските 
организации кои работат во ова поле. За илустрација, прват висок владин 
службеник учествуваше на дебата за правата на ЛГБТ луѓето, а во 
Парламентот се отвори жестока дебата.  
 
Синдикатите не учествуваа во донесувањето на овој Закон, но паралелно имаа 
иницијатива за донесување на посебен Закон за мобинг. Дел од одредбите, беа 
инкорпорирани во Законот за работни односи, но не успеаа да излобираат 
донесување на посебен закон.  
 
Генерално, може да се каже дека власта, покажува отвореност за соработка, но 
истата е повеќе формална, од причина што нема обврзувачки механизам за 
соработка. Како основа за соработката може да се гледа Стратегијата на 
Владата за соработка со граѓанскиот сектор, но не може да се зборува за 
востановена практика. Како проблем се јавува и недокументирањето на 
забелешките и дописите на граѓанските органации. Институциите не се 
обврзани да ги разгледуваат граѓанските иницијативи. Ова е оставено на 
„добрата волја“ на поединци кои работат во инситуциите дали истите нема, или 
ќе ги земат предвид.   
 
10. Има ли НВО-и/синдикати кои работат во областа на меѓусебна 

соработка: (НВО со друго НВО, синдикати со синдикати, и НВО со 
синдикат)? 
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Во полето на недискриминација постојат мал број на иницијативи за меѓусебна 
соработка меѓу синдикатите и граѓанскиот сектор, за разлика од здружувањето 
на граѓанските организиции во формални и неформални сојузи.  
 
a. За која (кои) цел(и)? (пр. размена на искуства, соработка на студија на 

случај или кампања, организирање на заеднички настан) 
 
Во 2009, Полио Плус (т.е. веќе формализираниот Сојуз МБД) покрена 
иницијатива за размена на информации и соработка со синдикатите, 
пренесувајќи ги препораките од Тематскиот форум „Улогата на граѓанскиоте 
организации и синдикатите во борбата против дискриминацијата“ организирана 
во Будимпешта од страна на Европската комисија, поканувајќи ги  на заедничка 
дебата. Иако синдикатите имаат интерес, како и граѓансиот сектор, и двете 
страни се соочени со недостаток на капацитет, најчесто, заради финансиски 
средства (и покрај заеднички настап на некои на повици на ЕК).  
 
б. Има ли поголема соработка во врска со одредени основи на 

дискриминација? Ако има, кои се? 
 
Постои Синдикат на лица со хендикеп, кој е формиран со цел да се спречат и 
заштитат од злоуптреби лицата со хендикеп при работен однос. Истиот 
(инициран од страна на граѓанска организација која работи во полето на 
хендикеп) тесно соработува со Полио Плус.   
 
11. Дали работат (или се во контакт) со слични НВО-и/синдикати во други 

земји?  
 
Поголем дел од организациите (посебно оние здружени во МБД) имаат 
соработка со земјите од регионот, а и пошироко. Подолу се наведени неколку 
примери (листата не е конечна).  
 
a. Соседни земји?  
 
Асоцијацијата на Демократски иницијативи која работи на етнички прашања, 
има свои канцеларии во Албанија, Косово и Босна и Херцеговина.  
 
Полио Плус е дел од SHARE – SEE неформалната мрежа (Македонија, 
Бугарија, Србија, Косово, Албанија и Босна и Херцеговина).  
 
Македонскиот центар за меѓународна соработка е извршна канцеларија на 
Балканската мрежа на граѓанско општество, што остава можност за 
идентификување на можностите за регионална акција во полето на еднаквост и 
недискриминација, заради сличниот контекст на земјите во регионот.  
 
б. Други нови ЕУ земји членки?  
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Соработката со новите ЕУ – членки се уште не е развиена. Можносите за 
партнерсва се гледаат во регионалната поддршка што ЕК ја обезбедува преку 
претпристапната помош што ја дава за идните земји, членки на ЕУ.  
 
в. Други? 
 
Преку членство во различни европски мрежи се отвара можност за соработка 
на граѓанските организизации и синдикатите со европските релевантни 
чинители, како и другите форми на здружување во светски рамки ( пример: 
Европска мрежа на даватели на сервиси, Европската мрежа против расизам, 
Европската мрежа на независни правни експерти во полето на 
недискриминација (за граѓанскиот сектор) или пак Светската конфедерација на 
трудот, и Европската асоцијација на трудот (за синдикатите).  
 
12. Дали работат на меѓународно ниво? (кампањи, работа на случај, друго). 
 
Работењето/соработката на меѓународно ниво најчесто е преку подготовка на 
„извештаи во сенка“ на граѓанските организации во полето во кое работат. 
Специфичен извештај за состојбата во полето на недискриминацијата, беше 
подготвен и поднесен до Советот за човекови права при Обединетите нации, 
искористувајќи го механизмот Универзално периодично разгледување.  
Исто така, во 2007-та година, неколку организации покренаа иницијатива за 
означување на Европската година на еднакви можности за сите, следејќи го 
примерот на земјите – членки на ЕУ.  
 
13. Може ли да работат (зборуваат) на англиски јазик? 
 
Граѓанските организации (во голем број) се способни да работат на англиски 
јазик. Можеби тоа се должи на недостатокот на финансирање од буџетски 
средства наспроти можностите што се отворени од странските донатори, кои 
бараат проектите да бидат поднесени на англиски јазик. Синдикатите (според 
нашите извори) имаат послаб капацитет во однос на вработените во 
канцелариите.  
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2 Национална легислатива од областа антидискриминација 
 
2.1 Легислативата за антидискриминација во ПЈР Македонија 
 
Како не-ЕУ земја, вашата земја нема обврска да ги транспонира 
директивите на ЕУ во националното законодавство. Ве молиме одговорете 
на секции подолу за детали околу тоа до кој степен националната правна 
рамка за антидискриминација се усоглаила со стандардите наведени во 
Директивите 2000/43/EC и 2000/78/EC. 
Ве молиме да ги одговорите сите прашања наведени подолу.  
 
Како и каде се транспонирани Директивите? 
 
Двете Директиви на ЕУ кои се однесуваат на дискриминацијата (Директивите 
2000/43/ЕЦ (во понатамошниот текст „ЕУ Расна Директива“ и 2000/78/ЕЦ (во 
понатамошниот текст „ЕУ Директива за еднаквост во работните односи“) не се 
применуваат директно во нашата држава. Исто така, треба да се спомене дека 
нивното инкорпорирање во националното право не се направи во еден момент 
и со еден акт туку е подолг процес кој трае во Македонија. Првиот закон кој 
почна со инкорпорирање на принципите на ЕУ Директивите во националното 
право е Законот за работни односи од 2005 година (во понатамошниот текст 
„ЗРО“.4 Процесот на инкорпорирање на Директивите може да се каже дека е 
комплетиран (со можеби некои исклучоци каде постои празнина или 
несовпаѓање) со донесувањето на Законот за спречување и заштита од 
дискриминација (во понатамошниот текст „ЗСЗД“)5  кој почна да се применува 
на 01.01.2011 година. Овој закон содржи комплетирани одредби (со 
недостатоци и маани) за заштита од дискриминација, вклучувајќи и основање 
на тело за еднаквост, кое се бара со член 13 од ЕУ Расната Директива, како и 
предвидување на посебна судска постапка за заштита од дискриминација, која 
до моментот на усвојување на ЗСЗД не постоеше во нашиот правен систем.  
 
Ако е соодветно, истражете го текстот на Директивите и споредете го со 
текстот од релевантниот национален закон или законик. Идентификувајте 
ги релевантните Уставни одредби , некои сродни закони, специфичните 
одредби од од законите за вработување итн. кои се релевантни. 
 
Како што беше кажано на почеток, Директивите не се инкорпорираат во 
национално законодавство преку еден акт, туку постојат повеќе парчиња на 
законодавство.  
 
Ако треба да се спомнат уставни одредби, дефинитивно членот 9 од Уставот го 
гарантира начелото на еднаквост. Сепак, оваа одредба содржи една застарена 
                                                 
4  Закон за работни односи (пречистен текст), Службен весник на РМ број 16/2010 од 

05.02.2010 година. 
5  Закон за спречување и заштита од дискриминација, Службен весник на РМ број 50/2010 од 

13.04.2010. 
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анти-дискриминациона клаузула, особено поради фактот што не се спомнуваат 
некои дискриминаторски основи како возраста, хендикепот или сексуалната 
ориентација; листата на забранети дискриминаторски основи е заклучена 
(затворена); и трето, оваа одредба ги споменува само државјаните на нашата 
држава, а не и странците, што е дискутабилно самото по себе;  
 
Од законските акти, значаен е, се разбира, ЗСЗД, како општ акт против 
дискриминација. Овој закон содржи четири видови на одредби. Пред сè, ЗСЗД 
предвидува материјални одредби преку кои, прво го предвидува материјалниот 
опсег на ЗСЗД (кој е поширок од тој на ЕУ Директивите); потоа, ги предвидува 
забранетите основи на дискриминација (чија листа е многу поширока од таа на 
ЕУ Директивите); ги забранува видовите на дискриминација предвидени во ЕУ 
Директивите, како директна и индиректна дискриминација, инструкција и 
потикнување на дискриминација, вознемирување и виктимизација; предвидува 
исклучоци од дискриминација (каде се движи на линија на Директивите, но 
несоодветно на ЗСЗД кој е општ закон).  
 
Вториот вид на одредби значајни од ЗСЗД се тие преку кои се основа и се 
предвидува постапката пред телото за еднаквост основано за прв пат во 
Република Македонија - Комисијата за заштита од дискриминација. Комисијата 
има надлежност да прима индивидуални преставки на лица кои тврдат дека се 
жртви на дискриминација, и по тие да дава мислење како и да издава 
препораки. Комисијата има и надлежност да презема мерки за промоција на 
еднаквоста, човековите права и недискриминацијата; дава мислење за закони 
кои се однесуваат на недискриминацијата; собира податоци, држи статистички 
податоци и прави истражувања од соодветни области каде се појавува 
дискриминација; иницира и постапки пред надлежни органи поради сторени 
повреди на ЗСЗД;  
 
Третиот вид на одредби се тие каде се регулира судската постапка за заштита 
од дискриминација. ЗСЗД за прв пат во начиот правен систем предвидува 
судска постапка, која е парнична за заштита од дискриминација.  
 
На крај, ЗСЗД предвидува и прекршочни одредби за сторена дискримиинација. 
Комисијата има право да иницира прекршочна постапка ако смета дека 
определен субјект го прекшил ЗСЗД и направил дискриминација (од било која 
форма).  
 
Покрај ЗСЗД, одредби релевантни од аспект на двете ЕУ Директиви се 
предвидуваат и во Законот за работни односи ЗРО (член 6-12). Во овие 
членови се забранува директната и индиректната дискриминација, 
вознемирувањето и мобингот, предвидени се исклучоци од дискриминација, 
можноста за надомест на штета за претрпена дискриминација, како и областите 
од работните односи каде се применуваат овие одредби (кои се во линија со ЕУ 
Директивата за еднаквост во работните односи, како и се штитат основи на 
дискриминација, во кои се вклучени и тие од двете ЕУ Директиви.  
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Од другите парчиња на законодавство, релевантен е и Законот за социјална 
заштита.6 Овој закон содржи три членови за недискриминација, и тоа 
дефинициите на само директна и индиректна дискриминација, можноста да се 
поведе судска постапка за заштита од дискриминација, како и преминувањето 
на товарот на докажување од жртвата на наводниот дискриминатор. 
 
Значаен е и Законот за заштита на правата на пациентите каде има неколку 
членови во кои генерално се вели дека здравствените услуги се достапни без 
дискриминација, или дека пациентите не смее да бидат дискриминирани.7 во 
ист правец се движи и Законот за јавно здравје.  
 
Во други закони истотака може да има одредби за заштита од дискриминација, 
но тие не се комплетирани во согласност со ЕУ Директивите. Тие или не 
содржат дефинциции на посебните форми на дискриминација, или не 
предвидуваат постапка за заштита од дискриминација, не предвидуваат 
обврска за преминување на товарот на докажување и сл. (Законот за 
волонтерство, Законот за високо, основно и средно образование и сл.).  
 
Законот за еднакви можности на жените и мажите е значаен за националниот 
контекст, но дискриминацијата по основ на пол не е во опсегот на споменатите 
две ЕУ Директиви.  
 
На овој начин, преку овие парчиња на законодавство, на мислење сме дека, 
генерално, се инкорпорираат принципите на ЕУ Директивите во нашиот правен 
систем. Имено, се покриваат сите предвидени дискриминаторски основи (се 
оди дури во најширока варијанта); покриени се сите области од ЕУ Директивите 
(и тука се оди на поширока варијанта); се дефинираат формите на 
дискриминација од директивите (кај инструкцијата на дискриминација се додава 
и поттикнувањето на дискриминација, а во посебен член се забранува и 
потежок вид на дискриминација); се дефинираат исклучоците од 
дискриминација (овој е најпроблематичен дел од законодавството кој е нејасен 
и противречен); се дозволува преземање на позитивни мерки; се предвидува 
посебно тело за заштита од дискриминација со покривање на надлежностите 
барани од ЕУ Расната директива; се уредува посебна граѓанска постапка за 
заштита од дискриминација; се етаблира принципот на премин на товарот на 
докажување.  
 
Идентификувајте ги пропустите кои биле изоставени при 
транспонирањето. Во земји кои сè уште не се произнеле, идентификувајте 
ги пропустите во националните закони кои треба да бидат пополнети. 
 
Еден основен недостаток на нашиот правен систем е што се обидува да ја 
избегнува обврската преземена во меѓународното право да ги штити од 
                                                 
6  Закон за социјална заштита, Службен весник на РМ број 79/09 од 24.06.2011, членови 20-23. 
7  Закон за заштита на правата на пациентите, Службен весник број 82/2008 од 08.07.2008 

година. Види член 5, член 32.4 и член 57.2. 
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дискриминација лицата со нехетеросексуална ориентација (ЛГБТ 
популацијата). Така, во ЗСЗД не се предвидува сексуалната ориентација како 
посебен дискриминаторски основ, а ниту во Законот за социјална заштита. Во 
ЗРО се употребува терминот полова насоченост, што според борците за права 
на ЛГБТ популацијата, не е иста работа.8 Ова укажува не неспремноста на 
нашата држава да ја спречи дискриминацијата по основ на сексуална 
ориентација, која постои и влијае луѓето да не можат да ја искажуваат слободно 
нивната сексуална ориентација. Спротивно, слободното декларирање на 
сексуалната ориентација може да предизвика дискриминација во секоја, област, 
а во работното место да заврши со отказ. 
 
Иако во ЗСЗД листата на дискриминаторски основи е отворена, и од друга 
страна Македонија има ратификувано голем број на меѓународни инструмнети 
кои се дел од нашиот правен систем а кои ја забрануваат дискриминацијата и 
по основ на сексуална ориентација,9 сепак сме на мислење дека сексуалната 
ориентација треба да биде изрично наброена во начиот правен систем со што 
ќе се укаже дека државата води грижа за сите поединци во нашето општество.  
 
Исто така, обврската од член 10 од ЕУ Расната Директива и член 12 од ЕУ 
Директивата за еднаквост во работните односи, за ширење на информациите 
за обврските кои произлегуваат од ЕУ Директивите, не е премногу запазена. 
Тоа произлегува од фактот што нема изрични обврски предвидени во овие 
закони, како и од фактот дека голем број на работодавци, даватели на услуги 
од јавниот и приватниот сектор, не се запознати со обврските да не 
дискриминираат.  
 
Исто така, обврската на владата за соработка со невладиниот сектор од 
областа на недискриминацијата е на ниско ниво, што се докажа во моментот на 
усвојување на ЗСЗД. И кога има соработка, на крај прозилегува дека таа е 
направена про форма, а во суштина не се запазуваат забелешките направени 
од страна на невладиниот сектор. Додуша, во конкретни случаи се забележува 
добра соработка, особено во организирањето на обуки, подготвувањето на 
извештаи, стратегии и слично. Но, во клучни моменти таква соработка нема, 
односно Владата ги игнорира барањата од невладиниот сектор (како 
усвојувањето на законот, или потребата од ратификација на Конвенцијата за 
правата на лицата со хендикеп).  
 
Ако директивите беа приспособени во националниот закон (наместо 
едноставно да бидат усвоени како национален закон) споредете ги 
националните придобивки со одредбите во самите директиви. 
Идентификувајте какви било разлики. 
 
                                                 
8  Изјава на Кочо Андоновски, панелист на Пане дискусијата „ЛГБТ, медиумите и говорот на 

омраза“, 30 октомври 2009 година, Хотел Арка, Скопје. 
9  Устав на Република Македонија, Службен весник на РМ број 52/1991 од 22.11.1991 година, 

член 118. 



 

 
16 

Семинари за подигање на свеста за областа на недискриминација и еднаквост наменети за организациите од граѓанското  
општество 

Главниот дел на обврските предвидени со ЕУ Директивите се прифатени во 
националниот правен систем, особено преку новиот ЗСЗД.10 Тука пред се се 
мисли на дискриминаторските основи (широка е листата); областите на 
дискриминација-материјалниот опсег (поширока е од таа на ЕУ Директивите); 
дефинцииите на директната, индиректната дискриминација, вознемирувањето, 
виктимизацијата и инструкцијата и потикнувањето на дискриминација; можноста 
на преземање на позитивни мерки; преминувањето на товарот на докажување; 
основање на Комисијата за заштита од дискриминација со широки 
надлежности; поставувањето на посебна судска постапка за заштита од 
дискриминација.  
 
Неусогласеност на националното законоавство со ЕУ Директивите има во 
неколку правци. Пред сè, дефинициите на дискриминација не се најдобри од 
аспект на нивната практична примена. Истите не ги содржат основните 
елементи на директна и индиректна дискриминација. Што е уште полошо, 
различните парчиња на законодавство содржат различни дефиниции на 
дискриминација (некои воопшто немаат), што ја усложнува уште повеќе 
работата на судовите.  
 
Втората основна неусолгасеност се однесува на исклучоците од 
дискриминацијата или оправдувањето на нееднаков третман. Пред сè, не 
постои општ исклучок од дискриминација. Имено, ЗСЗД набројува голем број на 
исклучоци, што е нормално имајќи во предвид дека се работи за анти-
дискриминационен закон кој се применува на голем број на области од 
општествениот живот (работни односи, образование, здравствена заштита, 
социјална заштита, социјално осигурување, пристап до добра и услуги и сл.) и 
кој ја забранува дискриминацијата по сите можни основи на дискриминација. 
Сепак, ЗСЗД мора да содржи и еден генерален исклучок од дискриминација од 
причина што е невозможно во еден закон од општ карактер да се набројат сите 
можни исклучоци од дискриминација. 
 
Како посебен исклучок се поставува и слободата на говор, јавниот настап 
мислење и јавно информирање. Сепак, тоа што е интересно е што овој 
исклучок не е условен со барање за неопходност или пропорционалитет, туку 
се поставува како апсолутен исклучок. На овој начин, исклучокот е 
дискутабилен од аспект на меѓународните стандарди. Имено, според 
меѓународните стандарди за човекови права, слободата на изразување не е 
апсолутна слобода туку во одредени околности може да се ограничи. Една 
причина за ограничување на оваа слобода е заштитата на слободите и правата 
на другите. Така, слободата на изразување може да се ограничува во случаите 
кога преку таа слобода длабоко се навредуваат чувствата на некоја расна или 
религиозна група, а која слобода на изразување не придонесува кон развивање 

                                                 
10  ЗСЗД е општ закон кој ги пополнува празнините на другите парчиња на законодавство. 

Другите специфични закони за недискриминација имаат поголеми недоследности, но фактот 
што постои ЗСЗД кој ги пополнува тие празнини, тука се фокусираме токму на ЗСЗД. 
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на здрава јавна дебата околу едно прашање.11 За жал, нашиот законодавец 
оваа слобода ја дефинира како апсолутна слобода, што би значело дека било 
што еден поединец да каже, вклучувајќи и изразување преку кое поттикнува 
дискриминација или расизам, не се смета за дискриминација и не е спротивно 
на ЗСЗД.12  
 
Во ист правец, посебна форма на забранување на дискриминацијата се 
предвидува преку различните законски мерки кои имаат за цел поттикнување 
на вработувањето.13 Сепак, ЗСЗД не дава никакви примери за какви мерки се 
работи, ниту пак го предвидува тестот на неопходност односно 
пропорционалност. Преку ваквото дефинирање на овој исклучок се прифаќа 
дека секоја мерка која има за цел поттикнување на вработувањето не е 
дискриминаторска. Сепак, на мислење сме дека ваквите мерки треба да бидат 
условени со неопходноста за постигнување на целта, што би било во 
согласност со меѓународните стандарди, особено со судската пракса на 
Европскиот суд на правдата (ЕСП).14  
 
Беа или ќе бидат ли транспонирани директивите заедно? 
 
Инкорпорирањето на Директивите во националното право  не одеше заедно, 
ниту преку правење на разлика на инкорпорирањето на принципите на едната 
Директива од другата. Тоа се гледа и преку фактот што националното 
законодавство за недискриминација оди многу пошироко од тоа што е 
предвидено во Директивите. Тоа покажува дека владата беше решена да усвои 
антидискриминационо законодавство кое е пошироко од тоа што го 
предвидуваат двете ЕУ Директиви, и преку тоа законодавство да ги 
инкорпорира и ЕУ Директивите во националниот правен систем. Затоа двете 
Директиви можеби де факто беа инкорпорирани заедно,  но без да се обрне 

                                                 
11  Како пример, види пресуда на Европскиот суд за човекови права, Gunduz v. Turkey, 

Application no. 35071/97, Judgment of 4 December 2003, para. 37. 
12  Ова прашање беше дискутирано и со г-ѓа Маргарита Цаца Николовска, поранешен судија на 

Европскиот суд за човекови права, која имаше слични ставови по ова прашање. 
13  ЗСЗД, член 15, точка 2. 
14  ECJ, Case C-144/04, Werner Mangold v. Rüdiger Helm, 2005, ECR I-9981. Европскиот суд на 

правдата наоѓа дека мерките преземени со цел промовирање на вработувањето на 
постарите лица, се легитимни per se. Имено, во Германија било усвоено законодавство 
според кое, со оглед на тешкотиите на постарите лица (над 52 години) за изнаоѓање работа, 
му се дозволувало на работодавецот да склучи договор за вработување на определено 
време (fixed term employment contract) со овие лица, без потреба да има законски причини за 
склучување на таков договор. Сепак, според ЕСП, во конкретниот случај, ваквите мерки 
отишле предалеку од тоа „што е соодветно и неопходно за постигнување на предвидената 
цел“. Имено, според ЕСП, употребата исклучиво на годините на старост како критериум за 
склучување на договор на определено работно време, без да се земат во предвид други 
околности, како структурата на пазарот на труд и личните околности на поединецот за кого 
станува збор, не претставува соодветна и неопходна мерка за промовирање на 
вработувањето на постарите невработени лица. На овој начин, работодавецот го повредил 
начелото на пропорционалитет од член 6(1) од ЕУ Директивата за еднакво третман во 
вработувањето. Види пара. 59-65 од пресудата. 
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внимание што предвидува едната, а што другата, или пак да се укаже на 
специфичностите и посебните проблеми што произлегуваат од едната или 
другата Директива.  
 
Каква јавна расправа, доколку ја имало, се одржа во Собранието, и дали 
имаше медиумите за време на расправата? Ако се одржа дискусија, на кои 
прашања се фокусиравте? 
 
Особено при усвојување на Законот за спречување и заштита од 
дискриминација, се разви поширока дебата за него. За жал, дебатата се 
фокусира на само едно прашање од Законот, а тоа е - дали ЗСЗД треба да нуди 
заштита и на ЛГБТ популацијата односно заштита по однос на сексуална 
ориентација. На крај, Владата одлучи да не ја вклучи сексуалната ориентација 
во Законот.  Исто така, дебата се разви и околу потребата ЗСЗД да го покрие и 
говорот на омраза со елементи на поттикнување на дискриминација, која 
постои во македонските медиуми. За жал, Владата одлучи да ѝ даде приоритет 
на слободата на изразување и тоа како апсолутно право, без никаков исклучок, 
што е нон сенс.  
 
За суштински прашања од законот воопшто немаше дискусија во Собранието 
или медиумите. На пример, немаше дискусија за тоа какви последици ќе имаат 
работодавците преку обврската за акомодација на лицата со хендикеп; или 
какви ефекти ќе има законот на задолжителното пензионирање; или фактот 
дека работодавците не смеат повеќе да предвидуваат дискриминаторски 
критериуми во огласите за вработување, како пол или возраст; или што значи 
забраната на дискриминација од ЗСЗД во правосудството и администрацијата, 
што е чудна област; или каков ефект ќе има законот на слободното изразување, 
особено во медиумите, и слично.  
 
Имаше ли разлика во јавната реакција за двете директиви? 
 
Не, дефинитивно. На мислење сме дека голем дел од институциите, а не само 
граѓаните, не се способни да прават разлика помеѓу едната односно другата 
директива. Двете Директиви заедно се сфаќаат како дел од ЕУ законодавството 
која забранува дискриминација, но каков ефект има секоја од директивите, 
навистина ретки се тие кои го разбираат тоа. 
  
Дали институциите за промоција на еднаков третман без оглед на расното 
или етничкото потекло работат во согласност со член 13 од Директивата 
на Советот 2000/43/EC? Што е од нивна надлежност? Како тие институции 
работат во согласност со директивите? 
 
Со ЗСЗД се основаше Комисијата за заштита од дискриминација (во 
понатамошниот текст “„КЗД“). Комисијата има широка лепеза на надлежноски 
меѓу кои и тие кои ги бара ЕУ Расната Директива. Комисијата претставува ново 
тело во Република Македонија. Таа почна со работа на 01.01.2011 година. 
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Многу е значајно како Комисијата ќе се постави на почетоткот од нејзиното 
функсионирање. Како и да е, надлежностите кои и се дадени гарантираат 
ефикасна борба против дискриминацијата. Така, надлежностите нудат 
преземање марки за промовирање на еднаквост и недискриминацијата, 
правење на истражувања од областа, објавување на извештаи од 
истражувања, водење на статистички податоци, советување на жртвите на 
дискриминација за ефикасна заштита, решавање на индивидуални случаи на 
дискриминација преку носење на мислења и препораки и сл.15 Значајно е 
истите што поефикасно да се употребуваат во бробата против 
дискриминацијата.  
 
Улогата на Народниот правобранител исто така не смее да се занемари, го 
гради својот авторитет со текот на времето. Иако нема исти надлежности со 
Комисијата за заштита од дискриминација, покрива добар дел од областа на 
недискриминација, а значајно е да се создаде добра клима на соработка меѓу 
двете институции.  
 
Идентификувајте и наведете ги специфичните разлики кои  директивите ги 
имаа воведено во целиот систем за заштита од дискрминација. 
 
Дефинитивно се многу. Имено, целиот концепт на (не)дискриминација е нов за 
нашата држава, што навлегува поради обврската за усогласувањето на нашето 
законодавство со тоа на ЕУ. Тоа се докажува преку фактот дека пред нашите 
судови нема судска пракса од областа на недискриминацијата. Дури сега се 
организираат обуки на судиите, преку Академијата за обука на судии и 
обвинители, делумно организирани и спонсорирани од ОБСЕ-Набљудувачката 
мисија во Скопје.16  
 
Сите дефиниции и форми на дискриминација се нови за нашиот правен систем. 
Судовите треба да научат да ги применуваат во пракса, а следејќи ја праксата 
на Европскиот суд на правдата (ЕСП) и Европскиот суд за човекови права 
(ЕСЧП). Особено ќе биде значајно судовите да научат да го применуваат 
принципот на пропорционалност во случаите на дискриминација, како и 
принципот на премин на товарот на докажување.  
 
Комисијата за заштита од дискриминација е истотака ново тело во Република 
Македонија која се основаше под влијание на Директивите на ЕУ. Комисијата 
има нови надлежности кои се непознати пред нејзиното функсионирање, како 
разгледување на индивидуални петиции за наводна дискриминација од 
приватниот сектор.  
 

                                                 
15  Закон за спречување и заштита од дискриминација, член 24. 
16  Првата обука за недискриминација треба да се одржи на 17-19 јули, додека втората обука е 

планирана за месец октомври 2011 година. Информацијата добиена од г-ѓа Жанета Попоска, 
Национален офицер за владеење на правото при ОБСЕ-Набљудувачка мисија во Скопје.  
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И судската постапка за наводна дискриминација е нова постапка, непозната 
пред ЗСЗД преку кој се инкорпорираат ЕУ Директивите. Порано, иако теоретски 
можеше некој да бара заштита од дискриминација, особено според ЗРО, 
постапката пред судовите не беше уредена. Сега, спротивно, постои уредена 
судска постапка, која судовите мора да ја почитуваат и да ги решаваат случаите 
на наводна дискриминација.  
 
Во кој случај Директивите се пошироки од претходните законски одредби на 
државата?  Во кој случај државните закони ги надминуваат барањата од 
одредбите? 
 
Генерално, не се работи за поширока или потесна заштита. Се работи за 
правно регулирање на нешто сосема ново во нашиот правен систем, нешто што 
порано не постоеше, или таму каде постоеше не се применуваше воопшто.17 
Поранешното национално законодавство нема комплетирани одредби за 
заштита од дискриминација. Освен уставната одредба од член 9, ретки се 
одредбите за (не)дискриминација. И тие кои се застапени во некои закони, само 
ги гарантираат еднаквоста или недискриминацијата, без да се наведат формите 
на дискриминација, исклучоците од дискриминација, преминувањето на товарот 
на докажување, немаше обработена постапка за заштита од дискриминација, 
немаше тело за еднаквост и сл. Сите овие аспекти се нови за македонското 
законодавство, што бара време и работа за нивно ефективно применување.   
 
Директивите не ги забрануваат сите форми на дискриминација. 
Идентификувајте и наведете ги сите аспекти на дискриминација кои 
најчесто се случуваат во земјата и кои не се опфатени со директивите (ова 
е „трејлер" за делот за општествените прашања и не мора да се 
продлабочува темата во оваа фаза). 
 
Според последните истражувања, во нашата држава преовладуваат 
дискриминацијата по основ на политичка припадност и дискриминацијата по 
основ на етничка припадност.18 Значи, тоа што Директивите не го покриваат, а 
што се појавува во Македонија, е дискриминацијата по основ на политичка 
припадност. Оваа форма на дискриминација особено се појавува во 
вработувањето во јавната и државна администрација, но има влијание скоро во 
секој дел од општествените односи.  
 
Исто така, и дискриминацијата по други основи, како возраст, вера или 
уверување, хендикеп или сексуална ориентација се појавуваат, но надвор од 
работните односи, што не се покрива со ЕУ Директивите. Така, пристапот до 
добра и услуги од јавен карактер често се употребува со години на старост што 
може да биде дискриминаторско; Случаите на дискриминација и 
                                                 
17  Европска Комисија против расизам и нетолеранција, Четврти извештај за ПЈРМ  15 јуни 

2010, стр. 14. 
18  Александар Кржаловски, Истражувачки извештај Дискриминација во Македонија по основа 

на етничка припадност, Скопје, Март 2011 година. 
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вознемирување на лица со не-хетеросексуална оринетација има во поголем 
број на области. Така, во образованието се појавуваат учебници кои сè уште ја 
дефинираат хомосексуалната како болест, во спротивност со меѓународните 
класификации на болести; во продолжение, измените на Законот за семејство 
кои се однесуваат на заштита од семејно насилство, при идентификација на 
можните жртви на насилство инсистира на лица кои се во хетеросексуален 
однос, што ги остава лицата со хомосексуална ориентација без заштита; 
посебен проблем е што говорот на омраза не е санкциониран соодветно. 
Делата од Кривичниот законик не ги штитат лицата со не-хетеросексуална 
ориентација од говор на омраза. (види Годишен Извештај на Хелсиншкиот 
Комитет за 2010 година кој се ондесува на ЛГБТ луѓето, споен на овој 
документ).  
 
Исто така, пристапот на лицата со хендикеп до јавни објекти е ограничен; Во 
последните извештаи на реномирани организации за човекови права се 
спомнуваат различни форми на дискриминација од страна на државата по 
верска припадност. Така, се споменува контраверзното воведување на 
веронаука во основните училишта, финансирање на објекти за верски обреди 
со буџетски средства, како и опструкциите во регистрирањето на помалите 
верски заедници во согласност со закон.19 И овие области не се покриени со ЕУ 
Директивите, затоа се спомнуваат и тука.  
 
Што изјавија тие комитети на CEDAW, CERD, ICCPR и CoRoC за 
дискриминацијата во националниот контекст? 
 
Комитетот за елиминација на расна дискриминација, на последните Заклучни 
обервации од 2007, имаше неколку забелешки за ситуацијата во нашата 
држава што се однесува до расната дискриминација. Пред се, Комитетот 
инсистира на примена на забраната на говорот на омраза (кој е поврзан 
директно со дискриминацијата особено со поттикнување на дискриминација); 
Комитетот е загрижен особено за состојбата со Ромите во Македонија и бара 
преземање на сите мерки со цел елиминација на пречките кои ги спречуваат 
Ромите да имаат ефикасен пристап до лични документи и уживање на особено 

                                                 
19  Заклучокот дека државата ја фаворизира мнозинската религија при градење на верски 

објекти произлегува од угледниот извештај на , Биро за демократија, човекови права и труд 
(Bureau of Democracy, Human Rights and Labour), (Меѓународен извештај за религиозни 
слободи 2009 год.) International Religious Freedom Report 2009, Macedonia, достапен на веб 
страната http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2009/127323.htm. Види истот ака, Европска Комисија 
за расизам и нетолеранција, Извештај за Поранешна Југословенска Република Македонија, 
Четврти циклус на мониторирање, 15 Јуни 2010, пара. 100; види истотака, Биро за 
демократија, човекови права и труд (Bureau of Democracy, Human Rights and Labour), 
Меѓународен извештај за религиозни слободи 2010 год. (International Religious Freedom 
Report 2010, Macedonia), достапен на веб страната 
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/148958.htm. Види истотака, Совет за човекови права, 
Извештај на Специјалниот известувач за слободата на вероисповест и уверување, Асма 
Јахангир, Мисија во Поранешна Југословенска Република Македонија, 28 Декември 2009 
година, пара. 35. 

http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2009/127323.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/148958.htm
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економските и социјалните права; во иста насока, со оглед на лошата состојба 
со правото на домување на Ромите, Комитетот инсистира на реализација на 
проекти кои ќе го овозможат поефикасно уживањето на ова право; Комитетот 
инсистира и на примена на одредбите од Казнениот законик кои се однесуваат 
на дискриминацијата и еднаквост, што, како што беше кажано, не се 
применуваат скоро воопшто, било поради незнаење или немање на волја. 
Комитетот инсистира на обука на носителите на правосудни функции од 
областа на расната дискриминација и еднаквоста со цел полесна примена на 
овие одредби од Казнениот законик.20  
 
Заштитата на децата Роми од дискриминација и нивната регистрација при 
раѓање, уживањето на правото за пристап до образование, здравствени и 
социјални услуги го бара и Комитетот за правата на детето.21 Исто така, 
Комитетот за правата на детето подвлекува дека во училиштата се појавува 
тренд на сегрегација по етничка линија, која ги погодува и децата Роми. 
Посебно, децата Роми се непропорционално концентрирани во паралелки за 
деца со посебни потреби, а нивното сместување не е направено по објективни 
критериуми.22  
 
Заштитата од сегрегација на децата Роми се бара и од Комитетот за човекови 
права.23  
 
Каква беше реакцијата на Владата, ако имаше реакција, и наведете некој 
коментар?  
 
Мислам дека Владата реагира само толку колку што е потребно според 
обврските кои произлегуваат од конкретните меѓународни договори. Владата не 
прави нешто специјално за да се справи со вистинските проблеми внатре, туку 
го прави тоа што е неопходно формално да се задоволи конкретна обрска која 
се има во меѓународните договори.  
 
Коментарите на Владата обично се позитивни, во смисла дека се преземаат 
сите чекори, дека се усвојуваат програми за подобрување на состојбата, 
стартегии, планови и слично, но реално не е направено нешто за суштнско 
подобрување на состојбата. Сметаме дека ситуацијата се подобрува со многу 
спори чекори, без сериозен пристап на Владата. Можеби за сите воие обврски 
потребни се финансиски средства, но Владат често пати и не ги алоцира 
средствата на попаметни работи.  
 

                                                 
20  Комитетот за елиминација на расна дискриминација, Заклучни обсервации за Извештаите од 

4-7 на ПЈР Македонија, 13 јуни 2007 година, пара. 19.  
21  Комитет за правата на детето, Заклучни обесервации во врска со Извештајот на  Поранешна 

Југословенска Република Македнија, јуни 2010 година.  
22  Ибид., пара. 65. 
23  Комитет за човекови права, Заклучни обесрвации во врска со вториот периодичен Извештај 

на Поранешна Југословенска Република Македнија, 17 април 2008, пара. 19.   



 

 
23 

Семинари за подигање на свеста за областа на недискриминација и еднаквост наменети за организациите од граѓанското  
општество 

Конкретно, на пример за дискриминацијата на децата Роми, во својот одговор 
кон прашањата поставени од членовите на Комитетот за правата на детето, 
Владата одговара дека: Македонија е држава со подобрување на процентот на 
деца Роми кои одат на училиште; децата Роми сместени во паралелки за деца 
со посебни потребни се направени по објективни критериуми и дека никој не ги 
предизвикува; додатно, основани се четири регионални комисии за 
детерминирање на потребите за учење во специјални паралелки за децата; 
Исто така, Министерството за труд и социјална политика спрема Прирачник за 
недискриминација во образовниот систем на Македонија. Целта на овој 
прирачник е да се постави соработка и координација меѓу сите актери за 
нудење на еднакви образовни можности на сите деца, без дискриминација.24  
 
Какви анкетите за јавното мислење, доколку ги има, или какви проценки беа 
направени за да се увидат пречките кои јавното мислење ќе утврди дека ги 
има, а се со цел ефективна имплементација на директивите? 
 
За жал, не се направени такви истражувања. Сметам дека прашањето на 
Директивите не е многу актуелно и атрактивно во Македонија, во споредба со 
други прашања, како правата кои произлегуваат од Охридскиот рамковен 
договор -ОРД (иако ОРД опфаќа и недискриминација по етничка припадност).  
 
Кои мерки , ако постојат, беа преземени од владата во оваа област? 
 
Иако нема сеопфатен преглед на чекорите превземени од Владата согласно 
препораките од Конвенциите, може да се потенцира дека беше ратификувана 
Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, како и Ревидираната Европска 
социјална повелба во периодот 2010-2012.   
 
Што прават невладините организации/синдикатите за да ги утврдат 
пречките? (Погледенете го делот за улогата на НВО/ синдикатите?) 
 
Како што беше наведено во делот што се однесува на НВО, дел од 
организациите уште во 2008-та поднесоа Извештај во сенка до Комитетот за 
човекови права, користејќи го механизмот на ОН Универзално периодично 
разгледување.  Овој извештај ја имаше во фокус токму дискриминацијата во 
РМ, анализирана по области и претставена преку конкретни случаи.  
 
Кон крајот на 2011-та, повторно беше поднесен Периодичен извештај од дел од 
гореспомнатите организации (Полио Плус, Хелсиншки комитет, АДИ, СОЖМ),  
Меѓаши подготви Алтернативен извештај (во сенка) за иплементацијата на 
Конвенцијата за правата на детето во текот на 2009-2010 година.  
 

                                                 
24  Комитет за правата на детето, Одговори на Владата на ПЈРМ на листата на прашања 

поставени од Комитетот за правата на човекот поврзани со Вториот периодичен извештај на 
ПЈРМ, примени на 19 Април 2010, пара. 40-42.  
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Какво истражување е направено од страна на академските институции за 
видот на дискриминација покриен со директивите? 
 
Авторот на овој дел е ангажиран на државен универзитет во Македонија. 
Истражувања околу формите на дискриминација покриени со директивите, а 
направени од страна на академски институции, не се многу застапени. 
Генерално во Македонија, има истражувања околу етничката дискриминација.  
 
Така, Универзитетот на Југоисточна Европа (www.seeu.edu.mk) оваа година 
организираше истражување за спроведувањето на Охридскиот рамковен 
договор, кој вклучува во себе одредби за недискриминација. Сепак, етничката 
дискриминација во истражување на Охридскиот рамковен договор е 
маргинално прашање. Од овој Универзитет, од веб страната за проекти, се 
гледа јасно дека воопшто нема проекти кои се однесуваат на дискриминацијата 
по основите покриени со ЕУ Директивите. Додуша, јасно се гледа дека нема 
воопшто проекти поврзани со дискриминацијата.25  
 
Академскиот кадар се ангажира обично како експертски кадар при вакви 
истражувања организирани од невладините организации.  
 
НВО прават истражувања за дискриминацијата во Македонија по основите 
покриени во Македонија. Додуша, и Министерството за труд и социјална 
политика е вклучено во дел од нив. Така, многу скоро беа направени 
истражувања за дискриминацијата по основ на етничка припадност, старост 
(возраст) и хендикеп во Македонија, како основа на подготвувањето на 
Стратегијата за еднакви можности која се подготвува од страна на истото 
Министерство.  
 
Истражувања во областа на дискриминацијата има и по етничка основа. Така, 
од страна на Македонскиот центар за меѓународна соработка беше 
финансирано истражување Дискриминацијата по основа на етничка припадност 
во Македонија. Истата организација поддржува и истражување за 
спроведувањето на ОРД.26  
 
2.2 Процедури – административни и правни канали соодветни за 

случаите на кршење на одредбите од антидискриминационата 
легислатива 

 
Според директивите, постои услов за нивната имплементација, кој во никој 
случај не треба да биде основа за намалување на нивото на заштита кое е веќе 
предвидено согласно националното законодавство. 
 

                                                 
25  Види веб страна http://www.seeu.edu.mk/en/research/projects. 
26  Листа на истражувања од страна на МЦМС на веб страната http://mcms.org.mk/mk/za-nasata-

rabota/istrazuvana-i-publikacii/lista-na-istrazuvana-i-publikacii.html.  

http://www.seeu.edu.mk/
http://www.seeu.edu.mk/en/research/projects
http://mcms.org.mk/mk/za-nasata-rabota/istrazuvana-i-publikacii/lista-na-istrazuvana-i-publikacii.html
http://mcms.org.mk/mk/za-nasata-rabota/istrazuvana-i-publikacii/lista-na-istrazuvana-i-publikacii.html
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Европскиот суд за човекови права и на Судот на правдата на Европската унија 
јасно ставија до знаење дека заштитата на основните човекови права мора да 
биде „практично и ефикасно, а не теоретско и илузорно". 
 
2.2.1 Вработување и занимање заедно - сите основи 
 
Идентификувајте ги правните лекови кои постојат на локално или 
национално ниво за вработување и занимање, а кои се поврзани со 
дискриминација врз основа на раса или етничко потекло, религија или 
верување, хендикеп, возраст или сексуална ориентација како што е 
утврдено во националните закони, а кои влијаат врз Директивите на 
Советот 2000/43 / ЕЗ и 2000/78/EC. 
 
На почеток мора да се спомене дека генерално нема многу пријавени случаи на 
дискриминација во Република Македонија. Така, кај Народниот правобранител 
за цела 2010 година имало само 16 пријавени случи.27 Пред судовите не се 
познати некакви пресуди за направена дискриминација. Истотака, обвинителите 
не ги применуваат одредбите од Казнениот Законик кои ја забрануваат 
дискриминацијата. Имајќи само мал број на пријавени случаи за наводна 
дискриминација, тешко е да се оценува ефикасноста на секој достапен правен 
лек за заштита од дискриминација.  
 
Неформална резолуција 
 
Неформалното решавање на случај на наводна дискриминација е секогаш 
можно. Законот за работни односи и преферира, во случаевите кога работникот 
смета дека било кое право од работа или работен однос му е прекршено или не 
му е обезбедено, прво да бара од работодавецот тоа кршење да го отстрани 
или да ја исполни сопствената обврска.28 Ова значи дека ако работник во 
работните односи е дискриминиран (на пример во платата, во добивањето на 
одморите и сл.), пред сè треба да бара од самиот работодавец таа 
дискриминација да ја елиминира. Овој правен лек е секогаш успешен кога не 
настанува поголема штета кај работникот, а кај работодавецот има волја да се 
отстрани повредата.  
 
Во случаите на намерна дискриминација од страна на работодавецот, како 
вознемирување од самиот работодавец, неформалното решавање на спорот не 
дека правнички нема шанси за успех, но шансите за решавање ќа бидат 
навистина мали. Во таков случај работникот мора да употребува други, 
поцврсти правни лекови за заштита од дискриминација.  
 

                                                 
27  Види Годишен извештај на Народниот правобранител за 2010 година, достапен на веб 

страната www.ombudsman.mk.  
28  Закон за работни односи, пречистен текст, Службен весник на РМ бр. 158/2010 од 09.12.2010 

година, член 181.  

http://www.ombudsman.mk/
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Како форма на неформално решавање („мирно решавање“) се спомнува и 
можноста индивидуален работен спор помеѓу работник и работодавец да се 
реши и пред друг посебен орган, надлежен според закон.29 Тука пред се се 
работи за можноста ваков спор да се реши пред медијатор, според Законот за 
медијација. Имено, со Законот за медијација се овозможува и споровите 
поврзани со работните односи да можат да се решаваат од страна на 
медијатори, ако работодавецот и работникот доброволно се согласиле на тоа.30  
 
Колективно синдикално договарање  
 
Колективното преговарање за заштита на работничките права е една од 
основните функции на синдикатите. Според Законот за работни односи, 
синдикатите склучуваат колективни договори кои содржат правила 
задолжителни за страните, а кои се однесуваат на правата и обврските на 
договорните страни, склучувањето, содржината и престанокот на работните 
односи, како и прашања од работните односи или во врска со работните 
односи.31 Во 2010 година е основан Економско Социјалниот совет, за прв пат во 
нашата држава. Во овој совет членуваат претставницина Владата, на Сојузот 
на синдикати на Македонија, на Организацијата на работодавачи и на 
Конфедерацијата на слободни синдикати.32 Со ова се отвара нова страна на 
колективното договарање и социјалниот дијалог во Македонија.  
 
Од досегашното искуство, а со оглед на фактот што концептот на 
недискриминација е нов во Република Македонија, овој правен лек не бил 
употребуван и многу корисен за работниците. Но, за во иднина постојат 
поголеми можности за негово користење во обезбедување еднакви можности за 
работниците во работните односи.  
 
Внатрешни поплаки за работодавачот 
 
Пред можноста на работникот да бара заштита пред надлежниот суд, Законот 
за работни односи инсистира работникот да се обрати пред органите на 
работодавецот. Ако смета дека е дискриминиран, работникот може по писмен 
пат да бара работодавецот да спречи или да престане со нееднаквиот односно 
дискриминаторскиот третман. Ако работникот е дискриминиран со писмена 
одлука од страна на работодавецот (на пример, при утврдување/намалување 
на негова плата, или одлука за унапредување исл), работникот има рок од 8 
дена од врачувањето на одлуката да се обрати со писмено барање до 

                                                 
29  Ибид., член 182. 
30  Закон за медијација, пречистен текст, Службен весник на РМ број 138/2009 од 17.11.2009 

година. 
31  Закон за работни односи, пречистен текст, Службен весник на РМ бр. 158/2010 од 09.12.2010 

година, член 206.  
32  Види на веб страна на Сојузот на синдикати на Македонија, 

http://www.ssm.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=336&Itemid=27&lang=mk.  

http://www.ssm.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=336&Itemid=27&lang=mk
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работодавецот да бара да се отстрани дискриминацијата.33 Ако работодавецот 
не ја острани дискриминацијата по рок од 8 дена од приенот на писменото 
барање од страна на работникот, тогаш работникот може да се обрати пред 
надлежниот суд во рок од 15 дена и да бара заштита од дискриминација.  
 
Во вакви случаеви, всушност, барањето на отстранување на дискриминацијата 
кај работодавецот се појавува како предуслов за користење на судска заштита. 
Ова со исклучок на одлуката за отказ (која може да биде дискриминаторска), и 
барањето на реализација на паричните побарувања од страна на работникот, 
како плата и сл.34 Во вакви случаеви работникот може да бара директно судска 
заштита.  
 
И лицето кое смета дека е дискриминирано од страна на работодавецот при 
избор на кандидати за вработување, може да се обрати пред надлежен суд во 
рок од 15 дена од добиената информација од работодавецот дека тоа лице не 
е избрано за огласената позиција.35  
 
Административни канали, вклучувајќи и тужби до Трудовиот инспекторат 
 
Работникот, за заштита од своите права од работен однос, вклучувајќи и 
заштитата од дискриминација, може да се обрати до инспекторот на труд. До 
инспекторот за труд може да се обрати и лице кое било пријавено на јавен 
оглас заради вработување. Барањето на работникот за заштита од 
дискриминација до инспекторот може да се достави било писмено или усмено 
пред инспекторот. Инспекторот, од друга страна, има обврска да го земе во 
постапка секое барање на работникот за заштита или остварување на правата 
од работен однос.36  
 
Инспекторот е должен на подносителот на барањето да му достави писмена 
информација за утврдената состојба. Ако инспекторот утврди повреда на 
правото на недискриминација, може со решение да нареди на работодавецот 
да донесе или поништи акт со кој ќе ги отстрани неправилностите, односно 
дискриминацијата.37  
 
Ако инспекторот смета дека постојат елементи на прекршок или кривично дело, 
овластен е до надлежниот орган да поднесе барање односно пријава за 
поведување на соодветна постапка.38  
 

                                                 
33  Закон за работни односи, пречистен текст, Службен весник на РМ бр. 158/2010 од 09.12.2010 

година, член 181, став 2-3.  
34  Ибид., член 181.4  181.5.  
35  Ибид., член 181.6.  
36  Закон за инспекција на трудот, Пречистен текст, Службен весник на РМ број 29/02 од 

10.05.2002  година, член 16.  
37  Ибид., член 17; види и Закон за работни односи, член 258.  
38  Ибид., член 20. 
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Од практична гледна точка, со оглед на неможноста на препознавање на 
дискриминацијата од страна на работниците, како и од страна на инспекторите, 
ваквиот правен лек во овој момент не е од големо значење. Ова произлегува и 
од Комитетот за елиминација на расна дискриминација, кој инсистира да се 
преземат мерки за промоција и подигнување на свеста кај населението за 
постоење на механизми и процедури за заштита од дискриминација.39  
 
Правни лекови кои вклучуваат  
 
Лекови во граѓанските закони 
 
Во Законот за работни односи од 2005 година изрично се предвидува можноста 
работникот кој смета дека е дискриминиран или кандидатот за вработување, да 
може да бара заштита пред надлежен суд во форма на надомест на штета за 
претрпена дискриминација.40 Оваа одредба од 2005 година за прв пат 
предвидува нешто конкретно што се однесува на граѓанската постапка за 
надомест на штета за претрпена дискриминација. Членот 10 од ЗРО упатува на 
примена на одредбите на Законот за работните односи за утврдување на 
висината на надоместот.  
 
Пообработени одредби за уредување на постапката за надомест на штета се 
уредуваат со новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација. Со 
оглед дека ЗСЗД е општ закон и ја покрива и областа на работните односи, 
сметаме дека одредбите од овој закон се комплементарни на ЗРО и ги 
пополнуваат празнините кои таму постојат. ЗСЗД има посебна глава која се 
однесува на судската заштита од дискриминација, односно на постапката за 
заштита од дискриминација. Истата, по поднесената тужба, се води како 
парнична постапка, па од тука изгледа разумно решението на ЗСЗД да на 
истата „соодветно се применуваат одредбите од Законот за парнична 
постапка.“41 
 
Тоа што сепак создава дилеми е фактот што постапката за заштита од 
дискриминација е предвидена како итна постапка,42 а од друга страна не се 
прецизирани кои се тие елементи од постапката што истата ја прават итна. 
Особено, не се предвидени пократки рокови за одговор на тужба, за 
донесување на пресудата, за жалба, за одговор на жалба. На овој начин, 
судиите кои би суделе конкретни предмети, би морале да ги применат општите 
одредби од парничната постапка на овие елементи на постапката. На овој 
начин, иако постапката за заштита од дискриминација е пропишана како итна, 
во реалност таа нема да биде итна.  
 
                                                 
39  Комитетот за елиминација на расна дискриминација, Заклучни обсервации за Извештаите од 

4-7 на ПЈР Македонија, 13 Јуни 2007 година, пара. 19. 
40  Закон за работни односи, член 10.  
41  ЗСЗД, член 34. 
42  Ибид., член 34.3.  
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Попради ова, сметаме дека е потребно постапката за заштита од 
дискриминација да се дообработи во детали, особено во тие делови каде таа ќе 
се разликува од општата (парнична) постапка. Ваквите делови ќе бидат 
роковите, можноста за објавување на пресудата во медиумите, товарот на 
докажување и други елементи кои би ја разликувале оваа постапка од општата 
парнична постапка. Ова може да се направи во ЗСЗД или пак да се предвиди 
како посебна постапка во Законот за парнична постапка.43  
 
Административни законски лекови 
 
Генерално, Законот за работни односи предвидува можност работниците, пред 
да бараат судска заштита, да се обратат со барање кај работодавецот и да 
бараат отстранување на дискриминацијата. Како форма на специјален закон, 
Законот за државни службеници предвидува посебна постапка за заштита на 
правата на државните службеници. Имено, пред да пристапат на судска 
заштита, државните службеници на кој со решение на органот каде е вработен 
му се повредува право од службенички однос, има право да поднесе жалба до 
Агенцијата за администрација во рок од 15 дена од кога му е врачено 
решението. Агенцијата одлучува како второстепен орган и донесува решение 
во рок од 30 дена од денот на приемот на жалбата.44  
 
Приватни кривични тужби 
 
Кривичниот законик на Република Македонија предвидува неколку кривични 
дела кои се однесуваат на дискриминацијата, и тоа Повреда на 
рамноправноста на граѓаните (член 137), Повреда на рамноправноста во 
вршењето на стопанска дејност (член 282) и Расна и друга дискриминација 
(член 417).45  
 
Кривичниот законик содржи и некои други дела, кои по дефиниција не значат 
дискриминација, но индиректно влијаат на поттикнување на дискриминација 
или на ширење на стереотипи и предрасуди спрема припадниците на 
определена група. Такви дела се: предизвикувањето на национална, расна и 
верска омраза, раздор и нетрпеливост (член 319),46 навредата преку 
компјутерски систем на припадници на расна, верска, етничка или група по боја 
на кожа (член 173, став 2) и ширење на расистички и ксенофобичен материјал 
по пат на компјутерски систем (член 394-г).47  
 
                                                 
43  Дилемите околу ова прашање беа дискутирани со г-ѓа Јованка Никодиновска, судија во 

Основниот суд Скопје II во Скопје, на која и искажуваме благодарност за соработката. 
44  Закон за државни службеници, Службен весник на РМ број 76/2010 од 07.06.2010 година, 

членови 82-а и 82-б.  
45  Кривичен законик (пречистен текст), Службен весник на РМ бр. 19/2004 од 30.03.2004 

година. 
46  Ибид.  
47  Закон за измена и дополнување на Кривичниот законик, Службен весник на РМ бр. 114/09 од 

14.09.2009 година, член 40 и 113. 
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Од процедурална гледна точка, за делата поврзани со дискриминацијата има 
надлежност само Јавниот обвинител, а не и приватни тужители. Лицата кои 
сметаат дека е сторено дело, можат само да поднесат кривична пријава до 
надлежниот јавен обвинител,48 но гонењето и решавањето дали ќе се иницира 
постапка или не, зависи од самиот јавен обвинител.  
 
Јавни кривични тужби 
 
Како што беше спомнато, Кривичниот законик содржи неколку дела кои се 
однесуваат на дискриминацијата. Првото дело е Повреда на рамноправноста 
на граѓаните (член 137). Ова е општо дело на дискриминација, кое ги покрива 
сите дискриминаторски основи со оглед дека содржи отворена листа на основи. 
Изрично ги спомнува верското уверување и етничката припадност. Другото 
значајно дело е Расна и друга дискриминација од член 417. Ова дело исклучиво 
се однесува на расната дискриминација.  
 
Овие дела се однесуваат на дискриминаторско дејствување, кое законодавецот 
го третира како кривично дело. Сепак, со воведувањето на прекршочните 
одредби во ЗСЗД, овие дела од КЗ треба да се ре-дефинираат со цел да се 
применуваат само кога станува збор за потешки и посериозни облици на 
дискриминација, според самата дефиниција на делото. Така, делото - повреда 
на рамноправноста на граѓаните, на пример, како основно дело кое се однесува 
на дискриминацијата, треба да претрпи промени во правец делото да постои 
само за потешки форми на дискриминација. Ова од причини што, како што е 
општо дефинирано делото во член 137 од КЗ, секоја дискриминација 
претставува кривично дело. Токму спротивното, не може секоја дискриминација 
во исто време да биде третирано и како кривично дело (според КЗ) и како 
прекршок (според ЗСЗД). И одредбата која се однесува на делото Расна и 
друга дискриминација (член 417 од КЗ) треба да претрпи измени бидејќи, 
според начинот како се дефинира, навистина не може да се сфати кога делото 
е извршено. 
 
Гонењето на овие дела зависи исклучиво од јавниот обвинител. Сепак, тоа што 
не е позитивно е фактот што иницирани постапки за извршување на овие дела 
скоро да воопшто нема во нашето правосудство што создава критики и од 
страна на меѓународните тела за човекови права.49  
 
Претставки до Народниот правобранител 
 
Жртвите на дискриминација може да поднесат преставки и кај Народниот 
правобранител на Република Македонија (во понатамошниот дел “НП“). 
Дискриминација може да се тврди дека постои по сите можни основи, 
вклучувајќи ги и тие од двете Директиви на ЕУ.  
                                                 
48  Закон за кривична постапка, Службен весник на РМ број член 273.3. 
49  Комитетот за елиминација на расна дискриминација, Заклучни обсервации за Извештаите од 

4-7 на ПЈР Македонија, 13 јуни 2007 година, пара. 19. 
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Тоа што вреди да се спомене е дека НП ја покрива само јавната сфера, што 
значи, кога зборуваме за работните односи, кај НП може да се поднесат 
претставки од лица кои се вработени во јавниот сектор, па таму се појавувуаат 
како жртви на дискриминација.  
 
Истотака, вреди да се спомене дека НП ги решава овие случаи преку 
комуникација со наводниот дискриминатор, преку усвојувањена препорака за 
начинот на отстранување на повредата (дискриминацијата), но и преку 
иницирање на конкретни постапки пред други органи (начелно за одговорност). 
 
Претставки до Телото за еднаквост 
 
За разлика од НП, Комисијата за заштита од дискриминација е специјализирано 
тело да се занимава со прашања од недискриминацијата. Таа го покрива како 
јавниот така и приватниот сектор. Од аспект на ЗСЗД, се покриваат сите 
области од ЕУ Директивите, како и сите основи. Додуша, и кај областите и кај 
основите, се нуди многу поширока заштита од таа која ја нудат Директивите.  
 
КЗД се основаше со новиот ЗСЗД, а почна да работи од 01.01.2011 година. Во 
нејзина надлежност спаѓа, покрај другото, и примање и постапување по 
индивидуални преставки за наводна дискриминација. Слично како и кај НП, и 
КЗД донесува мислење и препорака за постоењето на дискриминација и за 
начинот на отстранување на повредата. КЗД може да иницира и постапки, ако 
смета дека се извршени прекршоци од ЗСЗД.50  
 
Други начини, како локални совети, парламентарни истраги итн. (наведи) 
 
− Народниот правобранител има локални канцеларии во 6 други градови во 

Македонија, и тоа Битола, Куманово, Штип, Струмица, Тетово, и Кичево. 
Надлежностите се исти како и на НП и нивните примени претставки 
влегуваат во Годишниот извештај на НП; 

− Постојат локални комисии за еднакви можности, во советот на општините 
како единици на локалната самоуправа;  

− Во рамките на Собранието на РМ постои Постојана Анкетна Комисија за 
заштита на човековите слободи и права. Оваа Комисија нема мандат да 
прима индивидуални преставки, но по сопствена иницијатива може да 
истражува повреда на правата, вклучувајќи и недискриминација;  

− Во Собранието на РМ постои и Интерпартиска парламентарна (лоби) 
група за лицата со хендикеп, која е составена од пратеници со различна 
политичка опција. Оваа парламентарна група може да лобира за 
усвојување на законодавство кое ја унапредува положбата на лицата со 
хендикеп, како и да дебатира и презема други „меки“ мерки во истата 
насока.  

 

                                                 
50  ЗСЗД, член 24.3.  
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Заедничка (колективна) акција 
 
Колективни акции (во смисла колективни преставки) се возможни пред 
Народниот правобранител, Комисијата за заштита од дискриминација, судовите 
(кога има повеќе тужителите и сл.), инспекторите за труд, Уставниот суд и сл.  
 
Ако административните и правни лекови се различни во зависност од тоа  
- Дали некој јавен орган или приватно лице е обвинето за дискриминација, или 
според 
- Ситуацијата во која дискриминацијата се случила,  
наведете различни канали (начини), кои мора да се користат за следење на 
жалбите  поврзани со дискриминација. 
 
Во областа работни односи, постои разлика во заштитата на правата на 
работниците од јавниот и приватниот сектор. Така, во приватниот сектор 
поголеми надлежносит имаат инспекторатите, така да работниците повеќе ќе се 
осврнуваат кај трудовите инспектори, како и пред налдежните судови. Се 
разбира, постои можност да се иницира постапка и пред Комисијата за заштита 
од дискриминација, која ја покрива како јавната така и приватната сфера.  
 
Од друга страна, вработените во јавниот сектор (т.е. јавната и државната 
администрација), заштита може да бараат пред сè во органите каде се 
вработени, а во втор степен во Агенцијата за администрација. Исто така, 
редовното судство е наредниот механизам за заштита, како и Комисијата за 
заштита од дискриминација. Од друга страна, Народниот правобранител има 
надлежности во оваа сфера, бидејќи има право да постапува коgа праватa, 
вклучувајќи го и правото на недискриминација, се повредени од органи и 
институции од јавниот сектор.  
 
Наведете соодветни примери 
 
Огласи 
 
Често пати дискриминацијата се појавува токму при самото огласување на 
одредени работни места, кога во огласите на вработување се бара кандидатот 
да биде од одредена возраст или од одреден пол.  
 
Апликантот може да се жали кај трудовиот инспектор, работодавецот, судот, 
Народниот правобранител (ако е државна, јавна администрација), Комисијата 
за заштита од дискриминација.  
 
Постапки за избор на кандидати 
 
Постапките за избор на кандидати се разликуваат во јавниот и приватниот 
сектор. Во јавниот сектор се регулирани за да гарантираат еднакво третман, но 
сепак постои дискриминација, што е многу тешко да се докаже.  
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Приватните работодавци често пати ги создаваат кртериумите за вработување 
за да вработат точно посакувани лица.  
 
Апликантот може да се жали кај трудовиот инспектор, работодавецот, судот, 
Народниот правобранител (ако е државна, јавна администрација), Комисијата 
за заштита од дискриминација.  
 
Избор 
 
Во приватниот сектор, работодавците често пати ја злоупотребуваат 
поголемата слобода што ја имаат за да изберат работници. Истото се случува и 
во јавниот сектор, но таму дискриминацијата се прави подлабоко, не во 
селекцијата. Кога доаѓа моментот на селекцијата, формално нема 
дискриминација затоа што се избира најдобриот, но „најдобриот“ во суштина не 
е најдобар затоа што сите тестови и интервјуа ги положил на нелегален начин.  
 
Апликантот може да се жали кај трудовиот инспектор, работодавецот, судот, 
Народниот правобранител (ако е државна, јавна администрација), Комисијата 
за заштита од дискриминација.  
 
Услови и состојби 
 
Лицата со хендикеп често пати се дискриминирани на работното место и 
условите за работа затоа што работната средина не е прилагодена на нивната 
попреченост. Постои опасност и лицата со нехетеросексуална ориентација да 
бидат ставени во понеповолна положба, но тие често пати ја кријат нивната 
сексуална ориентација. Од друга страна, како е веќе спомнато, ретко кога некој 
се одлучува да проговори за ваквите форми на дискриминација, што влијае на 
неможност да се извлекуваат заклучоци.  
 
Апликантот може да се жали кај трудовиот инспектор, работодавецот, судот, 
Народниот правобранител (ако е државна, јавна администрација), Комисијата 
за заштита од дискриминација.  
 
Плата 
 
Нема информација или истражување. Во јавниот сектор не се појавува оваа 
форма на дискриминација, а можна е во приватниот сектор.  
 
Апликантот може да се жали кај трудовиот инспектор, работодавецот, судот, 
Народниот правобранител (ако е државна, јавна администрација), Комисијата 
за заштита од дискриминација.  
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Дискриминација на работното место 
 
Се појавуваат случаи на вознемирување по етничка основа, по основ на 
хендикеп, сексуална ориентација, може и по основ на возраст. Но, тешко е да 
се извлечат заклучоци.  
 
Апликантот може да се жали кај трудовиот инспектор, работодавецот, судот, 
Народниот правобранител (ако е државна, јавна администрација), Комисијата 
за заштита од дискриминација.  
 
Код на облекување 
 
Нема информација да бил некој дискриминиран преку наметнат дрес код.  
 
Апликантот може да се жали кај трудовиот инспектор, работодавецот, судот, 
Народниот правобранител (ако е државна, јавна администрација), Комисијата 
за заштита од дискриминација.  
 
Работни часови 
 
Нема информација да има дискриминација. Има приватни работодавци кои им 
наметнуваат долги часови на работниците, но дека се дискриминирани по некој 
основ покриен со диретивата-нема информации.  
 
Апликантот може да се жали кај трудовиот инспектор, работодавецот, судот, 
Народниот правобранител (ако е државна, јавна администрација), Комисијата 
за заштита од дискриминација.  
 
Претпоставени групи пр. работници со пола работно време 
 
Нема информации 
 
Апликантот може да се жали кај трудовиот инспектор, работодавецот, судот, 
Народниот правобранител (ако е државна, јавна администрација), Комисијата 
за заштита од дискриминација.  
 
Дисциплинаторни процедури на работното место 
 
Нема информации 
 
Апликантот може да се жали кај трудовиот инспектор, работодавецот, судот, 
Народниот правобранител (ако е државна, јавна администрација), Комисијата 
за заштита од дискриминација.  
 
 
 



 

 
35 

Семинари за подигање на свеста за областа на недискриминација и еднаквост наменети за организациите од граѓанското  
општество 

Унапредување 
 
Има индиции дека постои ваква форма на дискриминација по етничка 
припадност, но тешко е да се докаже. Исто, општо познато е дека лицата со 
нехетеросексуална ориентација би потпаднале под група која е 
дискриминирана на овој начин. 
 
Апликантот може да се жали кај трудовиот инспектор, работодавецот, судот, 
Народниот правобранител (ако е државна, јавна администрација), Комисијата 
за заштита од дискриминација.  
 
Надоместоци и бонуси 
 
Може да се појави како ситуација, особено во приватниот сектор.  
 
Апликантот може да се жали кај трудовиот инспектор, работодавецот, судот, 
Народниот правобранител (ако е државна, јавна администрација), Комисијата 
за заштита од дискриминација.  
 
Отпуштања (технолошки вишок и отказ) 
Можно е да се појави, по етничка припадност, возраст, сексуална ориетнација, 
хендикеп, и тоа особено во приватниот сектор. Но, не се забележани случаи. 
 
Апликантот може да се жали кај трудовиот инспектор, работодавецот, судот, 
Народниот правобранител (ако е државна, јавна администрација), Комисијата 
за заштита од дискриминација.  
 
Социјално осигурување (во ЕУ законите се класифицирани како „плата”) 
 
Во јавниот сектор не би требало да се случува (иако не се исклучува како 
можност). Во приватниот сектор е можна, но не се забележени случаи.  
 
Апликантот може да се жали кај трудовиот инспектор, работодавецот, судот, 
Народниот правобранител (ако е државна, јавна администрација), Комисијата 
за заштита од дискриминација.  
 
Пензии 
 
Нема истражување или други информации. 
 
Апликантот може да се жали кај трудовиот инспектор, работодавецот, судот, 
Народниот правобранител (ако е државна, јавна администрација), Комисијата 
за заштита од дискриминација.  
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Издавање на дозволи и лиценци (опфатено во член 3) 
 
Нема информации 
 
Апликантот може да се жали кај трудовиот инспектор, работодавецот, судот, 
Народниот правобранител (ако е државна, јавна администрација), Комисијата 
за заштита од дискриминација.  
 
Пристап до стручна обука, вклучувајќи и стручна обука во затворите  
 
Можно е да има дискриминација, но не се забележани случаи.  
 
Апликантот може да се жали кај трудовиот инспектор, работодавецот, судот, 
Народниот правобранител (ако е државна, јавна администрација), Комисијата 
за заштита од дискриминација.  
 
Кои внатрешни или административни лекови (ако има) треба да бидат 
преземени пред да се постапи според прашањата (5) до (9) од погоре? 
 
Само за поведување на граѓанска (парнична) постапка пред надлежен суд, 
работникот прво мора да бара заштита кај самиот работодавец, било да е тоа 
државен/јавен орган или пак приватен работодавец. Ако е тоа јавен/државен 
орган, заштитата се бара во втор степен кај Агенцијата за администрација, а 
прво кај самиот орган. Од друга страна, ако се работи за приватен 
работодавец, тоа е секогаш самиот работодавец. Само после оваа претходна 
постапка, работникот може да поведе работен спор пред надлежен граѓански 
суд.  
 
За другите лекови, нема пречка да се користат претходно или истовремено со 
овие други постапки, како иницирање на кривична постапка, барање на заштита 
од инслектор, преставка до НП или Комисија за заштита од дискриминација.  

 
2.2.2 Невработеност - раса и етничкото потекло 
 
1. Идентификувајте ги правните лекови кои постојат на локално или 

национално ниво кои се соодветни за дискриминација врз основа на 
расата или етничкото потекло утврдени во националното 
законодавство под влијание  на Директивата на Советот 2000/43/EC. 

 
Неформална резолуција 
 
Неформално или мирно разрешување е можно и е надвор од работните 
односи. Тоа пред се ќе зависи од добрата волја на инволвираните страни. И 
Законот за медијација дозволува решавање на граѓански спорови по пат на 
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медијација,51 а споровите од областа на дискриминација се по дефиниција 
граѓански односно парнични спорови.52  
 
Административни канали 
 
Иако во помал број, и во областа надвор од вработувањето може да се 
користат некои административни канали. Така, на пример, за постоење на 
дискриминација во образованието може да се информира просветниот 
инспекторат. Просветниот инспекторат има надлежност да преземе соодветни 
мерки кога ќе констатира дека образовната установа извршила незаконски 
дејствија.53  
 
Во областа на здравствените услуги, според Законот за заштита на правата на 
пациентите, пред се здравствените установи се задолжени да им дадат правни 
совети на пациентите за заштита на нивните права.54 Но, тоа што е најзначајно, 
со Законот за заштита на правата на пациентите се предвидува основање на 
комисии за унапредување на правата на пациентите во општините и во Градот 
Скопје. Овие комисии се со мешан состав каде учествуваат и претставници од 
невладиниот сектор, и прима поплаки од пациенти и предлага мерки за 
унапредување на нивното здравје.55 Истотака, пациентот, сам или преку негово 
блиско лице или застапник, може да поднесе поплата директно до директорот 
на здравствената установа и Министерството за здравство, ако му е повредено 
одредено право, вклучувајќи и правото на еднаков третман.56  
 
Инспекциски надзор е возможен и во областа на социјалната заштита. Имено, 
секој граѓанин може да иницира кај инспекторот контрола на работата на 
институција која дава одредена услуга во согласност со Законот за социјална 
заштита. Инспекцискиот надзор во оваа област опфаќа: надзор над 
применувањето и спроведувањето на овој и друг закон, како и општите и 
поединечните акти донесени врз основа на истите, со кои се уредени работите 
од областа на социјалната заштита; надзор над работи од значење за статусот 
на вршителот на дејноста на социјална заштита; надзор над исполнетоста на 
условите кои се однесуваат на простор, опрема и стручни кадри за вршење на 
дејност од социјална заштита; надзор над остварување на правата и 
исполнување на обрските на корисниците, утврдени со овој закон; надзор над 
исполнетоста на потребните услови за извршување на работи на стручен или 
друг работник во установа за социјална заштита, правно или физичко лице кои 
вршат одредени работи од социјална заштита; изготвување на евиденција, 
документација и извештаи за работата на извршителите на социјалната 

                                                 
51  Закон за медијација, член 1.2. 
52  ЗСЗД, член 34.  
53  Закон за просветен инспекторат, Службен весник на РМ број 52/2005 од 05.04.2005 година. 
54  Закон за заштита на правата на пациентите, Службен весник на РМ број 82/08 од 08.07.2008 

година, член 44.  
55  Ибид., член 39-42.  
56  Ибид., член 47-49. 
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заштита и надзор над спроведување на изречените мерки при претходно 
извршен инспекцискиот надзор. 
 
Правни лекови кои вклучуваат:  
 

i. Лекови според граѓанските закони  
 
Граѓанските спорови се специфични спорови во заштита од дискриминација. Во 
областите надвор од вработувањето (образование, здрвство, социјано 
осигурување, социјална заштита, пристап до добра и услуги, домување), 
најчесто ќе се употребува граѓанската тужба пред судовите, со оглед дека 
некои административни постапки предвидени за заштита на правата на 
работниците (како инспекторатот), не можат да се користат. За поведување на 
граѓански спор се применува ЗСЗД, како и Законот за парнична постапка.  
 

ii. Административни правни лекови 
 
Управните правни лекови и механизми доаѓаат особено во предвид кога 
одредени услуги се даваат од страна на државни органи или други институции 
под државна контрола (фондови, заводи, агенции). Ако некое лице смета дека е 
дискриминирано од страна на овие органи, пред се треба да се употребуваат 
механизмите според управните постапки, особено жалбите пред повисоките 
комисии во втор степен при Владата на РМ. Сепак, ваквите процедури се ретки 
и сè уште не се дополнети со можноста да се тврди дискриминација.  
 

iii. Приватни кривични дела 
 
За ова важи коментарот од погоре. Имено, кривичните дела поврзани со 
дискриминацијата се гонат по службена должност, односно по одлука на 
Јавниот обвинител. Секој кој смета дека се сторени овие дела, може да 
поднесе кривична пријава до јавниот обвинител, но одлуката е исклучиво на 
јавниот обвинител дали ќе покрене постапка или не.  
 

iv. Јавни кривични дела 
И за овој дел важи коментарот од погоре. Тоа што недостасува е 
неприменувањето на овие одредби од Кривичниот законик кои ги 
санкционираат дискриминацијата и (воопшто) и расната дискриминација. 
Поради тоа Комитетот за елиминација на расната дискриминација инситира на 
обука на носителите на правосудни функции, како судии, обвинители и 
адвокати со цел да се подигне свеста за нивно постоење во Кривичниот 
Законик, но и мерки за подигнување на свеста кај граѓаните за постоење на 
механизми за заштита од дискриминација.57  
                                                 
57  Комитетот за елиминација на расна дискриминација, Заклучни обсервации за Извештаите од 

4-7 на ПЈР Македонија, 13 Јуни 2007 година, пара. 19. Истото го предлага и Европска 
Комисија против расизам и нетолеранција, Четврти извештај за ПЈРМ  15 Јуни 2010, стр. 16, 
пара. 24.  
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Претставки до Правобранителот 
 
Народниот правобранител има можност да прима индивидуални преставки во 
областите од Директивите надвор од вработувањето. Сепак, мора да 
повториме дека Народниот правобранител не може да постапува по преставки 
кои се однесуваат на наводна дискриминација во приватниот сектор.  
 
Претставки до Телото за еднаквост 
 
Комисијата за заштита од дискриминација прима преставки и од јавниот и од 
приватниот сектор. Таа го комплементира недостатокот што постои во 
надлежностите на Народниот правобранител во областа на 
недискриминацијата. Од друга страна, Комисијата треба да биде тело на 
експерти од оваа област кои најдобро ќе ги адресираат прашањата од оваа 
област, преку градење на пракса во согласност со таа на ЕСП и ЕСЧП.  
 
Други начини како локални совети, парламентарни истраги итн. 
(прецизирајте)  
 
И тука важат коментарите што беа кажани погоре за областа работни односи. 
Со мал исклучок дека локалните канцеларии на Народниот правобранител се 
ограничени да примаат преставки за наводна дискриминација од приватниот 
сектор.   
 
Колективна акција 
 
Важи коментарот од погоре.  
  
Ако административните и правните лекови се разликуваат во зависност од 
тоа  
 дали некој јавен орган или приватно лице е обвинето за дискриминација, или 
според 
ситуацијата во која дискриминацијата се случила 
 
наведете различни канали, кои мора да се користат за следење на жалбите 
во врска со дискриминацијата 
 
По однос на Народниот правобранител, јасно е кажано дека тој нема 
надлежности во приватниот сектор. Спротивно, Комисијата за заштита од 
дискриминација, судските постапки, и неформалното разрешување се достапни 
како за јавниот така и за приватниот сектор.  
 
Само кај административните канали, тие секогаш се подостапни во државниот 
сектор отколку во приватниот.  
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По однос на начинот на кој настанала дискриминацијата, нема разликување по 
однос на правните лекови кои се достапни. 
 
2. Наведете соодветни информации (според член 3 од директивите)  
 
Социјална заштита вклучувајќи и социјална и здравствена заштита  
 
Можна е дискриминација по етничка припадност во областа на здравствената 
заштита. Ова се гледа од Истражувањето за Дискриминација по основа на 
етничка припадност во Република Македонија, каде 60.5% од испитаниците 
сметаат дека етничката дискриминација е присутна во оваа област.   
 
На овие области се применува ЕУ Расната директива. Заштитата од 
дискриминација по основ на етничка припадност во оваа област може да се 
бара пред се во комисиите за унапредување на правата на пациентите, кај 
Народниот правобранител, кај Комиисијата за заштита од дискриминација, 
секогаш во граѓанска (парнична) постапка и да се бара кривична одговорност. 
 
социјални бенефиции (примери)  
 
Социјални бенефиции се даваат на различни категории на граѓани, како 
постари лица. Такви се мерките за слободен транспорт или спонзорирање на 
користење на бањски услуги.  
 
По етничка линија, статистичките податоци може да покажуваат користење на 
овие бенефиции од страна на припадниците на една етничка група, која може 
да биде дискриминаторска како таква.  
 
Во ваков случај, може се разбира да се иницира постапка пред Народниот 
правобранител, Комисијата за заштита од дискриминаицја, да се иницира 
кривична и прекршочна одговорност и да се поведе тужба за дискриминација 
пред граѓански суд.  
 
Образование 
 
Децата Роми се најчесто сегрегирани во основното образование. Постои и 
тенденција на етничка сегрегација на учениците Албанци и Македонци во некои 
средни училишта во Македонија, како Струга, Куманово и Кичево.  
 
Во вакви случаи не е спорно дека може да се иницира постапка пред Народен 
правобранител, Комисијата за заштита од дискриминација, како и да се бара 
прекршочна и кривична одговорност.  
 
Може да се поведе и граѓанска одговорност за надомест на штета.  
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Домување 
 
Ромите се најчесто дискриминирани во домувањето. Зависи во која форма се 
појавува дискриминацијата, различни ќе бидат и правните лекови кои може да 
се користат. Сепак, секогаш постои можност за поведување граѓанска парница 
за надомест на штета за претрпена дискриминација според ЗСЗД.  
 
Пристап до добра и услуги за јавноста, како банкарство, осигурување итн.  
 
Ваквите услуги често пати се условуваат со возраста на поединците, со што 
одредени категории на стари но и млади лица се исклучуваат од можноста да 
се користат со вакви услуги. Но, возраста не е покриена со ЕУ Расната 
директива.  
 
По етничка припадност, нема информација за дискриминација.  
 
Заштита може да се бара од Комисијата за заштита од дискриминација, да се 
бара кривична и прекршочна одговорност, како и да се поведе постапка пред 
граѓански суд за надомест на штета.  
 
Пристап до објектите отворени за јавноста, на пример, ресторани, хотели, 
одморалишта 
 
Ромите и другите припадници на немнозинските заедници се честопати 
оневозможувани да влезат во објекти отворени за јавноста. При вакви случаи 
може да се бара заштита од Комисијата за заштита од дискриминација, да се 
иницира прекршочна или кривична одговорност, како и секогаш да се поведе 
парнична постапка пред граѓански суд.  
 
3. Која внатрешни или административни лекови (ако има) треба да бидат 

исцрпени пред прибегнување кон лековите утврдени во прашањата (3) 
до (7) погоре? 

 
Како што беше кажано и порано, за иницијатива за кривични постапки не е 
значајно дали тече друга управна постапка. Кривичната одговорност во нашиот 
правен систем е секогаш паралелна одоговорност и не зависи од течење на 
други постапки. 
 
Што се однесува до граѓанските постапки и пристапот до нив, и тие по правило 
не зависат од завршувањето на некои управни постапки. Така, на пример, ако 
се работи за немање пристап до објекти од јавен карактер поради 
дискриминаторска политика на сопственикот на објектот, не постои можност за 
управна постапка, туку само за граѓанска постапка, односно поднесување на 
граѓанска тужба пред суд.  
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Исто така, во образованието, ако се појави дискриминација по етничка основа, 
нема пречка жртвата да оди директно на парнична постапка и пред граѓански 
суд да бара заштита од дискриминација.  
 
И во услугите за здравствена и социјална заштита, жртвата на дискриминација 
може директно да тужи пред граѓански суд за дискриминација по етничка 
основа.  
 
2.2.3 Какви можности за жалба (претставка) постојат во случај на 

невработеност или вработување 
 
Наведете ја целта на претставката 
 
Идентификувајте ги критериумите што треба да се користат од страна на НВО-
ите/синдикатите за да изберете механизам соодветно на идентификуваните 
цели.  
 
• Каков исход сака тужителот? 
• Предмет на жалба - тоа е правда за индивидуален случај или подигање на 

свеста за дискриминација? 
• Спремност за решавање на жалбата и потребно време за преземање и 

завршување на процедурите 
• Временските рокови за различни постапки и дали тие рокови се 

усогласени со тужителот 
• Можноста за жалба при негативна одлука 
• Дали има правно обврзувачкото решение на располагање 
• Проценка на факти - појавување на факти како правни лекови 
• Проценка на достапните докази - соодветноста и доволноста на Доказите 

кои се користат како механизам 
• Дали правно застапување е потребно и пожелно 
• Можност за правна помош 
• Можноста за финансиска компензација на жртвата (и) 
• Можноста за повторното ангажирање (наведете случаи при вработување) 
• Поднесување претставка со цел подигнување на јавната свест 
• Влијание врз јавното мислење преку различни механизми 
• Можност за поднесување на групни жалби 
• Можните трошоци и надоместоци направени со користењето на посебен 

механизам 
• Потенцијалните последици за подносителот на жалбата (во случај на 

внатрешна жалба во рамките на компанијата поднесена од страна на 
синдикатот) 

 
Ако целта на преставката е компензацијата на жртвата, во тој случај 
преставката/тужбата треба да биде: 
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• брза и ефикасна за да ја постигне целта; 
• одлуката да биде задолжителна; 
• со тоа ќе се овозможи финансиска компензација на жртвата;  
• првно застапување е задолжително со цел поефикасно постигнување на 

целта; 
• Во ваков случај најдобро е паралелно да се поведе прекршочна и/или 

кривична постапка, која ќе оди паралелно со граѓанската постапка за 
претрпена штета поради дискриминација. Оваа тужба може да оди 
паралелно и со преставката пред Комисијата за заштита од 
дискриминација, под услов да се биде сигурен дека Комисијата ќе има 
позитивно мислење/препорака за жртвата (според праксата на 
Комисијата). Ако не е сигурно каков став ќе заземе Комисијата, може 
слободно да се прескокне нејзината надлежност со цел да се избегне 
усвојување на мислење од Комисијата кое ќе оди на штета на жртвата.  

 
Во оваа постапка е единствено можно работникот да се врати на работа, по 
правосилноста на судската пресуда.  
 
Во оваа постапка можна е и групна тужба, како и можност на сопарничарство, 
кога организации кои се занимаваат со заштита од дискриминација се 
замешуваат во судската постапка на страната на тужителот, т.е. наводната 
жртва.  
 
Оваа постапка има одредени негативности, со тоа што е поскапа бидејќи мора 
однапред да се плати такса за тужбата, како и да се ангажира адвокат, кој исто 
така чини пари.  
 
Исто така, постапката пред националните судови се обично спори, што може 
исто негативно да влијае на жртвата, но единствено оваа постапка нуди 
ефикасна компензација, со оглед дека другите постапки (пред Комисијата или 
НП, како и кривичната или прекршочната постапка), кои не нудат компензација 
на жртвата.  
 
Ако целта на преставката е подигнување на свеста кај луѓето за појава на 
одредена форма на дискриминација или борбата против тој вид на 
дискриминација, тогаш: 
 
• постапката треба да овозможи подигнување на свеста, т.е. да се поднесе 

до институции кои имаат можност да излегуваат во јавност со апел за 
спречување на таков вид на дискриминација; 

• постапката треба да биде ефтина, и да нема трошоци; 
• во такви случаи не е задолжително застапување од адвокат; 
• можна е групна тужба и акција на невладини организации; 
 
Во вакви случаи најдобро е да се поднесе преставка до Народниот 
правобранител и/или Комисијата за заштита од дискриминација. Кај овие 
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институции постапките се евтини и не е потребно финансиски средства. Исто 
така, овие тела често се појавуваат на страна на жртвата и пред јавноста 
бараат спречување на тој вид на дискриминација; може да се вклучат и 
невладините организации и медиумите; не се потребни доказни средства да се 
поднесе преставката, туку Комисијата односно НП зема и сопствена 
иницијатива за собирање на докази, покрај другото и преку контактирање на 
наводниот дискриминатор.  
 
Од друга страна, ваквите постапки не нудат компензација на жртвата; ако се 
работи за работник, не може со ваква преставка да се врати работникот на 
работа; препораката не е задолжителна ниту за наводниот дискриминатор и сл.  

 
2.2.4 Кои се техничките процедури за секој достапен правен лек? 
 
Кој се временските рамки за спроведување на лекот? 
 
За некои постапки се предвидуваат рокови во кои е можно поднесување на 
преставката односно тужбата, додека за други тоа не е предвидено. Така, 
според Законот за спречување и заштита од дискриминација, преставка пред 
Комисијата за заштита од дискриминација може да се поднесе најкасно во рок 
од 3 месеца од кога е сторена повредата или најкасно во рок од 1 година од 
дознавањето на дискриминацијата.58 Од друга страна, кај Народниот 
правобранител не е предвиден рок за поднесување на преставката.  
 
Што се однесува за судските постапки, интересно е што постои одредена 
неконзистентност. Имено, ЗСЗД предвидува посебна судска постапка за 
заштита од дискриминација, која е парнична постапка, и е итна. Од друга 
страна, не се предвидуваат посебни рокови за поднесување на тужбата, што 
значи дека иако е итна, законот нема интенција да ја прави итна.  
 
Од друга страна, според ЗРО, рокот е поставен на 15 дена од моментот кога 
работодавецот во предвидениот рок не ја отстранил повредата. Од ова 
произлегува дека, ако не постои некој посебен закон кој предвидува рок во кој 
треба да се поднесе тужба за дискриминација, за другите односи рокот не е 
битен услов за иницирање на судската постапка.  
 
И кај инспекторите не се предвидуваат посебни рокови во кој треба 
работниците да ги изнесуваат повредите на нивните права.  
  
Специфицирате какво било формално барање (на пр. нотарска услуга за 
документи, изјава под заклетва, без разлика дали документите треба да 
бидат оригинали, копии или заверени копии итн.) 
 

                                                 
58  ЗСЗД, член 25.5. 
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Зависи каде се обраќаме за заштита. Ако се тоа поформални органи, како 
судовите, Јавното обвинителство, Агенцијата за администрација, комисии кои 
решаваат во управна постапка, мора документите да бидат во оригинали или 
заверени на нотар.  
 
За разлика од ова, пред други тела кои постојат за самите жртви, како 
Народниот правобранител, Комисијата за заштита од дискриминација, 
Комисијата за подобрување на правата на пациентите, и слично, поднесување 
на оригинални документи не е задолжително, но од тоа може да зависи 
можноста да се докаже постоењето на дискриминација.  
  
Кои „меки" или општи докази може да бидат вклучени - на пример, статија од 
весник? 
 
Мислам дека кај сите тела каде може да се обрати жртвата на дискриминација, 
нема ограничување за видот на докази кои може да се приложат. Друго е 
прашањето за тоа колку телото кое го разгледува случајот ќе им обрати 
внимание на тие докази, и колку тие докази ќе ги смета за релевантни за 
потврдување на тврдењето на наводната жртва.  
 
Мислам дека е многу важно да се напомене важноста на некои специфични 
докази кои доаѓаат во предвид токму во случаите на дискриминација, како 
тестирање на ситуацијата или статистичките податоци. Битно е да се укаже на 
важноста на овие докази во постапките за докажување на дискриминација, иако 
во моментот ваквите докази не се најмногу препознаени како релевантни.  
  
Проверете дали националните тела за еднаквост (комисии) веќе дале 
насоки за да помогне во однос на поднесување на претставки до нив или до 
други органи. 
  
Комисијата за заштита од дискриминација нема сеуште некаков водич-
напатствие за тоа како треба да се пополнува претставката. Во обработка е 
посебна форма на препораката која треба да го олесни пополнувањето од 
страна на наводните жртви од дискриминација.  
  
Наведете имиња, адреси, телефонски броеви и email адреси на соодветните 
лица за контакт во секое тело, плус наведете ги истите информации и за 
можните извори на помош (на пример НВО/синдикати).  
  
Драги Целески, Канцеларија на  НП, тел.02 3129 335, contact@ombudsman.mk 
 
Душко Миновски, Комисија за заштита од дискриминација,  
Dusko.minovski@mtsp.gov.mk  
 

mailto:contact@ombudsman.mk
mailto:Dusko.minovski@mtsp.gov.mk
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2.2.5 Каква поддршка постои на национално ниво за пристап до 
различните процедури, што може да се направи за да се надминат 
пречките? 

 
1.  Мислам дека најголемата пречка за ефективна заштита од 
дискриминација е непознавањето на оваа правна област (недискриминација) од 
страна на носителите на правосудни функции, судии, обвинители, адвокати, 
инспектори, членови на други тела. И тоа непознавањето се однесува на ЕУ 
Директивите, но несомнено ова непознавање се однесува и на националното 
законодавство за заштита од дискриминација. Како што се спомна уште од 
почетокот, оваа област е нова во нашиот правен систем.  
 
Поради тоа, сметам дека посериозно треба да се пристапи кон преземање на 
мерки за подигнување на свеста и знаењето за недискриминацијата, правото на 
ЕУ, нивиот ЗСЗД, формите на дискриминација кои се појавуваат во нашето 
општство и слично. Академијата за обуки на судии и обвинители оваа година 
треба да одржи две обуки за судиите за недискриминација, кои би требало да 
бидат задолжителни за сите судии, а не факултативни!59  
 
2.  Од аспект на жртвата, релевантно и детерминирачки е претставувањето 
пред суд или друго тело од страна на лице кое ја познава областа. Решението 
на ЗСЗД во судска постапка да овоможи претставување од страна на 
организации кои се занимаваат со прашањето на недискриминацијата и 
човековите права е добро решение.60  
 
3.  Исто така, често пати жртва на дискриминација се лица со ниски приходи 
кои често не се одлужуваат да подигнат постапки токму заради чинењето на 
постапката (особено судската). Заради тоа, многу е значајно да 
профунксионира бесплатната правна помош во Македонија, согасно Законот за 
бесплатна правна помош. Инаку, до Народниот правобранител и Комисијата за 
заштита од дискриминација, подносителите на преставка се ослободени од 
такси и други давачки.  
 
4.  На крај, нашата држава не може да се пофали дека има направено многу 
во правец на акомодирање на пристапот до институциите на правдата за 
лицата со физички хендикеп. Ситуацијата во институциите на правдата (судови, 
обвинителства, народен правобранител, факултети, министерства, општини, 
други државни органи и јавни претпријатија) во овој дел е катастрофална. Ретки 
се тие институции каде има поставено рампи за пристап, кои овозможуваат 
само пристап до објектот, како и некои автобуси од јавниот градски превоз (а не 
и меѓуградскиот) кои се пристапни за лицата со физички хендикеп. Уште 
полоша е состојбата со постоење на услови (како лифтови кои се доволно 
широки да примат инвалидска количка, јавни тоалети, шалтери кои би биле 
                                                 
59  Европска Комисија против расизам и нетолеранција, Четврти извештај за ПЈРМ  15 Јуни 

2010, стр. 16, пара. 24 и 25.  
60  ЗСЗД, член 39.  
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порпистапни за лицата со физички хендикеп), кои би овозможиле ефикасно 
движење на лицата со хендикеп во објектот и нивно престојување таму се 
додека ги остварат нивните права. 
 
5.  Пропустот на државата да има обучен кадар кој ќе биде на располагање 
за асистенција на лицата со различни форми на попреченост/хендикеп, 
претставува дополнителен проблем. Република Македонија во овој дел не 
може да се пофали дека во институциите на правдата има соодветен кадар за 
да им укаже помош на лицата со попреченост. Заедно со непристапноста до 
институциите на правдата, овие два елементи се тие каде фокусот треба да 
биде ставен во иднина, со цел поефикасен пристап до правдата за лицата со 
хендикеп.  
 
2.2.6 Национални институции кои работат на антидискриминација 
 
Кои министерствата и другите релевантни централни органи се одговорни 
за еднаквост и борба за антидискриминација и накратко опишете ги нивните 
одговорности и главните дејности. Ве молиме наведете го и нивниот веб-
сајт. 
 
1.  Министерството за труд и социјална политика (МТСП) се појавува како 
министерство кое презема најголем дел од одговорноста за заштитата од 
дискриминација.  
 
Пред сè, треба да се напомене дека ова министерство беше и предлагач на 
Законот за спречување и заштита од дискриминација.  
 
Одговорноста на МТСП се гледа и во ангажирањето да подготват Национална 
стратегија за еднакви можности, која се подготвуваше во периодотсептември-
декември 2011. Во Мај 2011 година беа направени четири истражувања по 
посебни основи на дискриминација, и тоа пол, етничка припадност, возраст и 
хендикеп, кои истражувања ќе се употребат како подржувачки материјал за 
пишување на стратегијата.   
 
Истотака, направена е и Анализа на релевантните законски прописи и граѓански 
дневници за надминување на нееднаквиот третман на Ромките до услугите на 
државните институции во Република Македонија.  
 
2.  Министерството за образование презема истотака некои чекори за 
елиминација на дискриминацијата и сегрегацијата во образованието во 
Македонија. Така, скоро беше подржан и во Мај 2011 беше објавен Прирачник 
за заштита од дискриминацијата во образованието во Република Македонија.  
 
3. Секретаријатот за имплементација на ОРД особено е значаен за 
политиката на правична застапеност на немнозинските заедници во јавната и 
државната администрација, како уставно начело во нашиот правен систем. Во 
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приоритетите на овој орган е и координација, промовирање и набљудување на 
прогресот на мерките за недискриминација. Но, гледано интегрално, сите 
приоритети на Секретаријатот се дел од потребите за изградба и развој на 
антидисцкриминациските политики и законодавство.  Секретаријатот игра 
клучна улога во следење и унапредување на политиките и законодавството за 
етничките заедници. Значајна надлежност е можноста да се суспендираат какви 
било измени и допонувања на законите, доколку истите не се во согласност со 
Охридскиот рамковен договор.  Преку Секретаријатот, може да се 
идентификуваат потребите за јакнење на капацитетите на институциите, а исто 
така може да се интервенира во процесот на креирање интегративен образовен 
систем за развој на образованито за човековите права. Исто така, преку 
Секретаријатот може да се набљудува процесот на измени и дополнувања на 
законите, стратегиите и програмите во чиј фокус се етничките заедници, но и 
пошироко, другите акти и документи кои на кој било начин ги дефинираат 
потребите на луѓето од различни етнички заедници.  

 
4.  Народниот правобранител има специфична улога, како институција во чиј 
мандат е заштитата на граѓаните во случај на дискриминација од страна на 
државните институции. Во рамките на својата надлежност и програмата за 
работа, Народниот правобранител може да презема различни иницијативи. НП 
ги следи состојбите со остварувањето на начелата на недискриминација и 
соодветна и правична застапеност како уставни принципи. Доколку согледа 
дека има потреба од измени и дополнувања на закони и други акти, заради 
повреда на правата на луѓето, тоа го предочува преку свои иницијативи (до 
Уставниот суд, до министерствата), а преку годишните извештаи, и до 
Собранието на РМ. НП има надлежност да постапува по претставки на граѓани 
за дискриминација од државни органи и заради тоа, неоходно е да се креира 
систем за координација меѓу други институции кои имаат одредени 
овластувања во оваа област. НП веќе има изградено база на податоци за 
пријавени случаи и од таа причина треба да се утврди поблиску неговата 
соработка со новата Комисија за заштита од диксриминација. НП може да ги 
открие потребите од одредени законски иницијативи и да предложи 
донесување законски и подзаконски акти, значајни за спроведување на 
антидискриминациските политики и законодавството.  Најважно, треба да се 
дефинира односот и начинот на соработка со НП и Комисијата за заштита од 
дискриминација чие формирање е согласно законот. Во 2012 година, 
Народниот Правобранител се стекна со Б акредитација како Национална 
институција за ЧП од страна на ОН.  
 
5.  Агенција за остварување на правата на заедниците застапени под 20 % 
Задачата на владината Агенција е остварување и унапредување на правата на 
припадниците на заедниците кои се застапени помалку од 20 отсто од вкупното 
население во Република Македонија. Во оваа смисла, во рамките на редовната 
работа на Агенцијата, при усогласување на работата на органите на државната 
управа за прашањата што се однесуваат за спроведување на Рамковниот 
договор, а кои се во функција за остварување на унапредувањето и заштитата 
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на правата на припадниците на заедниците може да се придонесе во 
обезбедување на правичната и соодветната застапеност на припадниците на 
заедниците во органите на државната управа. 
 
Ве молиме исто така, наведете веб-сајтови кои даваат официјални 
информации за сите аспекти на националната еднаквост и 
антидискриминација. 
 
http://www.mtsp.gov.mk/ 
http://www.mtsp.gov.mk/?ItemID=21E7AB9648BFC441AFD588BA0183B4A3 
http://www.mtsp.gov.mk/?ItemID=632045AFBECA7447AA9E0DA123EE19E5 
http://siofa.gov.mk/  Веб страна 
http://siofa.gov.mk/prioritetet_afategjate_dhe_kryesore_te_sekretariatit.html 
(приоритети на Секретаријатот) 
http://siofa.gov.mk/index.php?news=5 (Стратегија за правична и соодветна 
застапенсот). 
 
Кој владин оддел / друг орган е / е одговорен за справување со или 
координирање на прашањата во врска со еднаквоста и недискриминација? Ве 
молиме наведете го нивниот веб-сајт. 
 
Тоа е Министерството за труд и социјална политика.  
 
2.2.7 Национални политики за антидискриминација 
 
Ве молиме наведете ги главните јавни политики на Владата во врска со 
анти-дискриминација и еднаквост (имајте на ум дека овој проект не се 
занимава со родот).  
 
Стратегија за еднаквост и недискриминација е подготвена , и тоа е резултат на 
работа на Министерството за труд и социјална политика. Треба да опфати, 
покрај род, и возраст, хендикеп и етничка припадност. Истата треба да се 
однесува на 2011-2014 год.  
 
Наведете повеќекратна дискриминација, со потенцирање на специфичните 
основи, области како и предвидената временската рамка за донесување 
политики. 
 
Стратегија за еднакви можности е во подготовка, и тоа е резултат на работа на 
министерството за труд и социјална политика. Треба да опфати, покрај род, и 
возраст, хендикеп и етничка припадност. Истата треба да се однесува на 2011-
2014.  

 

http://www.mtsp.gov.mk/
http://www.mtsp.gov.mk/?ItemID=21E7AB9648BFC441AFD588BA0183B4A3
http://www.mtsp.gov.mk/?ItemID=632045AFBECA7447AA9E0DA123EE19E5
http://siofa.gov.mk/
http://siofa.gov.mk/prioritetet_afategjate_dhe_kryesore_te_sekretariatit.html
http://siofa.gov.mk/index.php?news=5
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2.3 Општествени прашања 
 
Дискутирајте за концептот на толеранција и плуралност врз основа на 
постоечкиот национален контекст. Дискутирајте за потребата од 
соочување со чувствителни и тешки ситуации 
 
Македонија е држава каде постојат големи стереотипи и предрасуди. Вакви 
стереотипи и предрасуди постојат кон различни групи, особено кон Ромите, 
лицата со хендикеп, лицата со не-хетеросексуална ориентација, како и 
постарите лица.  Ваквите стереотипи и предрасуди влијаат на општите 
политики во државата кои не преземаат цврсти чекори за нивно елиминирање, 
туку во одредени моменти дури и ги подржуваат.  
 
Ваквото поддржување на стереотипите и предрасудите влијае тие уште повеќе 
да се зацвртуваат во македонското општество, односно групите кои 
коегзистираат во нашата држава да немаат премногу осет за толеранција 
спрема другите групи. Тоа од друга страна влијае во неможност да се преземат 
чекори да се разрешат проблемите со кои се судруваат овие групи.  
  
Идентификувајте ги ранливите групи и претпоставете ситуации во 
национален контекст. 
  
Некои од постигматизирани и маргинализирани групи во Македонија се Ромите, 
лицата со хендикеп (попреченост), како и лицата со нехетеросексуална 
ориентација.  
 
Ромите, се борат со системската дискриминација или т.н. past sign discrimination 
во образованието. Лицата без документација (голем дел од нив се Роми) 
воопшто немаат пристап или се сместени во дневни центри за деца на улица. 
Проблемот е идентификуван во долгите процедури за стекнување со документи 
за неевидентираните лица (најчесто и нивни родители), во системот на казни во 
случај на непријавување од страна на родителите, како и во неможноста децата 
постари до 9 години да почнат во прво одделение, додека не наполнат 14 
години за да биде овозможено нивно вклучување во образовниот систем 
согласно Законот за доживотно учење. Според последните извештаи, има 
непропорционално поголем број на деца-Роми кои се ставаат во паралелки за 
деца со посебни потреби.61  
 
Лицата со хендикеп во резидентните институции немаат еднаков пристап до 
образованието или се сместени во специјални училишта. Нема посебни 
наставни програми за лица со интелектуална попреченост, пристапна 
литература за слепи, ниту поддржувачко архитектонско опкружување за лица со 
физички хендикеп. 

                                                 
61  Комитет за правата на детето, Заклучни обесрвации во врска со Извештајот на  Поранешна 

Југословенска Република Македнија, Јуни 2010 година, пара. 65.  
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Лицата со не-хетеросексуална оринетација чувствуваат дискриминација во 
голем број области на општеството.  
 
Опишете ги специфичните области во кои одредени групи се изложени на 
ризик од дискриминација (вработување за определени категории, расна 
нетолеранција). 
 
По основ на етничка припадност, Ромите во Македонија ја чувствуваат 
дискриминацијата секаде во општеството, вклучувајќи ги областите покриени со 
ЕУ Расната Директива. Така, ве работните односи, пропорционално е поголем 
бројот на невработени Роми. Исто така, во образованието, Ромите немаат 
пристап до основно образование; се сегрегираат во посебни паралелки па дури 
и училишта; се ставаат во поголем број во паралелки за деца со посебни 
потреби; со оглед дека голем број од нив не се регистрирани и немаат лични 
документи, им се загрозуваат и лесниот пристап до сервисите за социјална и 
здравствена заштита; посебно се огледа и големиот проблем на Ромите до 
соодветно домување, за што се препорачува реализација на проекти со цел 
олеснување на пристапот до соодветно домување.62  
 
Лицата со хендикеп и лицата со нехетеосексуална ориентација исто така се 
дискриминирани во пошироки области на општествениот живот, а од областите 
покриени со ЕУ Директивите, во работните односи. За лицата со хендикеп често 
пати работните простории не се адаптирани за нивно лесно функсионирање.63 

Истотака, голем број на објекти не се физички пристапни за лица со хендикеп, 
што оневозможува нивно вработување. Истотака, лицата со хендикеп често 
пати се жртви на мобинг и вознемирување во работните односи, што е резултат 
на постоење на стереотипите и предрасудите спрема нив.  
 
Лицата со нехетеросексуална ориентација често пати не можат да ја искажат 
сопствената сексуална ориентација во работното место под страв од 
вознемирување и можноста на губење на работното место. Во образованието 
се појавуваат учебници кои сè уште ја дефинираат хомосексуалната како 
болест, во спротивност со меѓународните класификации на болести; во 
продолжение, измените на Законот за семејство кои се однесуваат на заштита 
од семејно насилство, при идентификација на можните жртви на насилство 
инсистира на лица кои се во хетеросексуален однос, што ги остава лицата со 
хомосексуална ориентација без заштита; посебен проблем е што говорот на 
омраза не е санкциониран соодветно. Делата од Кривичниот законик не ги 
штитат лицата со нехетеросексуална ориентација од говор на омраза. (види 
Годишен Извештај на Хелсиншкио Комитет за 2010 година кој се ондесува на 
ЛГБТ луѓето, споен на овој документ). 
 

                                                 
62  Комитетот за елиминација на расна дискриминација, Заклучни обсервации за Извештаите од 

4-7 на ПЈР Македонија, 13 Јуни 2007 година, пара. 19.  
63 Закон за социјална заштита, Службен весник на РМ број 79/2009 од 24.06.2009, член 230. 
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Препознајте, и осигурајте се  дека тие што се обучени признаваат, дека и 
либерална НВО/синдикат често има свои предрасуди. 
  
Идентификувајте ги, во национален контекст, групите кои се 
дискриминирани, не само од страна на општеството, но и од други групи кои 
се дискриминирани, на пример, некои религиозни групи можат да имаат 
нетрпеливост за лезбејките и геј групите за човекови права и обратно; 
лицата со хендикеп може да бидат расно нетолерантни, сите групи можат 
да имаат несвесни предрасуди насочени кон старите или кон младите; во 
рамките на пошироко групирање на пример, лицата со хендикеп, може да 
спорат околу тврдењата на други групи кои исто така тврдат дека се на 
некој начин оневозможени. 
 
Може да се каже дека одредени граѓански организации имаат знаење за 
недискриминација, што може да се процени и од нивните извештаи.64 Но, 
внатре во самите организации, не значи дека постои унифицираност на 
знаењето, што доведува и до различно интерпретирање и разбирање на 
организациите за тоа што преставува дискриминација. Од друга страна, од 
капацитетите на организацијата зависи и наметнувањето на одредени 
прашања  за нивното решавање, како на јавноста, така и на институциитe.  
 
Истото важи и за самите групи. Она што можеби треба да се напомене е дека, 
секоја од групите смета дека нивното прашање е најважно за решавање, 
неразбирајќи ја еднаквоста, како еднаквост и помеѓу групите. Сите примери 
посочени погоре доаѓаат во предвид во Македоија. Така, скоро сите ние имаме 
предрасуди кон постарите лица. Ваквите предрасуди се цврсто зацементирани 
во Македонија, а дискриминацијата по основ на возраст е сè уште табу тема кај 
нас.  
 
Исто така, кај етничките малцинства кои самите се објект на дискриминација, 
постојат предрасуди кон лицата со нехетеросексуална ориентација.  
 

                                                 
64 Дискриминација во Македонија по основ на етничка припадност (Александар Кржалоски), 

Март 2011 година, стр. 13. 
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3 Материјали (во прилог како посебни документи) 
 
1. Закон за спречување и заштита од дискриминација (на македонски и 

англиски); 
2. Извадоци од Уставот на РМ; Кривичниот законик; Законот за работните 

односи; Законот за социјална заштита; Закон за трудова инспекција; Закон 
за волонтерство; Закон за заштита на правата на пациентите; Законите за 
основно, средно и високо образование; Закон за јавно здравје; Закон за 
народен правобранител и сл.  

3. Извадоци од весници и електронски медиуми (принтана форма) за 
следењето на усвојувањете на Законот за спречување и заштита од 
дискриминација; 

4. Делови од заклучоците на телата на ООН кои се однесуваат на 
извештаите на РМ; 

5. Последниот извештај на Европската Комисија за расизам и нетолеранција, 
од 2010 година (на англиски и македонски јазик); 

6. Извештајот за Дискриминација во РМ по основ на етничка припадност (А. 
Кржалоски); 

7. Извештај Барометар за еднакви можности (М. Најческа, В. Петроска 
Бешка); 

8. Извештај за дискриминација по основ на возраст (Б. Кадриу); 
9. Годишен извештај на Хелсиншкиот Комитет за состојбата со човековите 

права на ЛГБТ луѓето во Република Македонија за 2010 година, Март 
2011;  

10. Ревидираната социјална повелба не е ратификувана од страна на 
Република Македонија.  
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4 Урнеци на одредени информации во врска со модулите 
 
Овој темплејт (урнек) е за собирање на информации со цел да ѝ помогне на 
организацијата при контекстуализирање на модулите креирани во рамки на 
постоечкиот проект за националните семинари. 
 
4.1 Собирање на информации и планирање на акција 

 
a. Ве молиме наведете ја националната легислатива за 1) пристап до 

информации и 2) собирање на информации. За последното, 
сфецифицирајте:  
• дали има чувствителни информации? 
• за кои основи на дискриминација? 
• дали информациите се пристапни за општата јавност, со или без 

индивидуална согласност)?  
 
1. Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер; 
2. Закон за заштита на личните податоци; Според Законот за заштита на 

лични податоци, не смее и забрането е да се обработуваат посебни 
категории на лични податоци. Вакви податоци се тие кои кои го откриваат 
расното или етничко потекло, политичко, верско или друго уверување, 
членството во синдикална организација и податоци што се однесуваат на 
здравствената состојба или сексуалниот живот (член 8).  

3. Законот за лични податоци не се однесува на податоци кои се однеусваат 
на безбедноста и одбраната  на државата.  

 
Личните податоци може да се собираат само за лице кое претходно дало 
согласност за собирање на истите податоци. Обработка на лични податоци 
може да се врши и без согласност, кога обработката е потребна заради 
извршување на договор во кој субјектот на лични податоци е договорна страна 
или на барање на субјектот на лични податоци, пред негово пристапување кон 
договорот; неопходно исполнување на законска обврска на контролорот; 
 заштита на животот или физичкиот и морален интегритет на субјектот на лични 
податоци; извршување на работи од јавен интерес или на службено 
овластување на контролорот или на трето лице на кое му се откриени 
податоците или Исполнување на законски права и должности на контролорот, 
трето лице или лица на кои податоците им се откриени, освен ако со тоа се 
повредуваат слободите и правата на субјектот на лични податоци. 
 
б) Ве молиме наведете го името и веб-страница на Државниот завод за 

статистика и од главните истражувачки центри чии истражувања / 
податоци се доверливи и генерално се користат. 

 
Државен завод за статистика  
www.stat.gov.mk 

 

http://www.stat.gov.mk/
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4.2 Комуникации и медиуми 
 
a) Ве молиме наведете го националното законодавство поврзано со 

медиумите. Ве молиме исто така, накратко наведете ги одредбите кои 
се однесуваат на закнските одредби поврзани со медиуми, Кодексот на 
аудио-визуелна комуникација, професионални кодекси на новинарите, 
или професионални стандарди утврдени од страна на медиумите, 
доколку ги има (наведете дали ваквите практики постојат и каде тие 
може да се најдат).  

  
1. Законот за радиодифузната дејност од 2005 година сеопфатно ги 
дефинира задачите и функциите на МРТ како јавен радиодифузен сервис и ги 
гарантира предусловите за нејзиното независно и ефикасно функционирање. 
Законот содржи недостатоци во одредбите кои се однесуваат на моделот на 
управување и надзор врз МРТ, на кои беше укажано и од експертите на 
Советот на Европа и на Европската Унија. Не постои јасно разграничување на 
надлежностите на органите на МРТ што во изминатите години создаваше 
конфузија и неефикасност во работењето на МРТ.  
 
2. Советот за радиодифузија е независно регулаторно непрофитно тело со 
јавни овластувања во радиодифузната дејност. Советот е формиран во 1997 
година со првиот Закон за радио дифузна дејност. Надлежностите на Советот 
се утврдени со Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ 
бр.:100/2005).  
 
Советот е надлежен за обезбедување на слободата и плурализмот во 
изразувањето, за постоењето разновидни, независни и самостојни медиуми, за 
економски и технолошки развој на дејноста и за заштита на интересите на 
граѓаните во радиодифузната дејност. 
 
Според законските одредби, Советот за радиодифузија брои деветмина 
членови кои ги избира и разрешува Собранието на Република Македонија. 
 
3. Здружението на новинари на Македонија има Кодекс на новинарите на 
Македонија, Според овој Кодекс, „Новинарот нема свесно да создава ниту 
преработува информации што ги загрозуваат човековите права или слободи, 
нема да говори со јазикот на омразата и нема да поттикнува на насилство и 
дискриминација по која било основа (национална, верска, расна, полова, 
социјална, јазична, сексуална ориентација, политичка...)“.  
http://www.znm.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=
62&lang=mk 
 
б) Ве молиме наведете ги имиењата и координатите на здруженијата на 

новинари, вклучувајќи ги и здруженијата на новинарите од малцинските 
групи, медиумски совети, регулаторните институции  или 

http://www.znm.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=62&lang=mk
http://www.znm.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=62&lang=mk
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институциите за жалби (Аудио-визуелен совет, регулаторната 
комисија замедиуми, ако ова е случај). 

 
Здружението на новинари.  Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) 
е здружение на професионалните новинари од Република Македонија, кое е 
формирано 1946 година во Скопје како Здружение на професионалните 
новинари на Народна Република Македонија. Претседател на Здружението е 
Насер Селмани  кој е вработен во печатениот медиум  “Вест”. Здружението на 
новинари ја покрива целата територија преку своите воспоставени 6 
регионални центри на ЗНМ, во Битола, Штип, Куманово, Струмица, Тетово и 
Охрид.  
  
в) Наведете листа на материјали од медиумите произведени (напишани) 

на националните јазици: прирачници, упатства, YouTube клипови, итн. 
 
Мојата приказна – соочување со дискриминација - 
http://www.youtube.com/watch?v=QPMDYrUkC3c 
Право на глaс – документарен  филм - 
http://www.youtube.com/watch?v=SH2QwbenLTI 
Macedonia without discrimination - Public Debate in Macedonian Parliament -  
http://www.youtube.com/watch?v=AxhqRle2X8U 
Polio Plus about the Law on antidiscrimination - TV debate -  
http://www.youtube.com/watch?v=6DAEu6Vertk 
PolioPlus antidiscrimination – TVSitel - 
http://www.youtube.com/watch?v=fVJOUlhMG7c 
Синдикатот Еднаквост  - http://www.youtube.com/watch?v=eDipRhwSii0 
NIMBY in Macedonia -  http://www.youtube.com/watch?v=GebKcxRQL2s 
Vulkan - magazine of people with special (dis)abilities - 
http://www.youtube.com/watch?v=sFSVY-4WXmM 
Equal & Different -  http://www.youtube.com/watch?v=qIGCrG0diWQ 
 
4.3 Застапување (Ве молиме обрнете внимание на фактот дека сите 

информации собрани за другите модули, исто така ќе бидат многу 
важни и за овој модул за застапување). 

 
a) Ве молиме накратко наведеме информации кои се релевантни за 

застапување на еднаквост и недискриминација во националните закони, 
правила или традиции кои се однесуваат на различни форми на 
застапување (вклучително и лобирање на членови на парламентот, 
петиции до националната или локалната власт, држење јавни 
состаноци, организирање демонстрации/ манифестации, дистрибуција 
на летоци и слично). 
 

За лобирање е усвоен посебен закон, во 2008 година, т.е. Закон за лобирање 
(Службен весник на РМ 106/2008 од 27.08.2008) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=QPMDYrUkC3c
http://www.youtube.com/watch?v=SH2QwbenLTI
http://www.youtube.com/watch?v=AxhqRle2X8U
http://www.youtube.com/watch?v=6DAEu6Vertk
http://www.youtube.com/watch?v=fVJOUlhMG7c
http://www.youtube.com/watch?v=eDipRhwSii0
http://www.youtube.com/watch?v=GebKcxRQL2s
http://www.youtube.com/watch?v=sFSVY-4WXmM
http://www.youtube.com/watch?v=qIGCrG0diWQ
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Со овој закон се уредува можноста регистриран лобист да може пред државни 
институции, функционери, да ги претстави своите ставови и мислења за 
предметите за кои лобира, да учествува во јавни дебати како и да дава изјави 
во средствата за јавно информирање. 
 
Овој закон не ја исклучува можноста на лобирање на граѓанските организации 
во секоја област, без оглед на предметот на нивниот интерес.   

  
б) Ве молиме наведете листа на материјали напишани на националните 

јазици за различни форми на застапување: прирачници, водичи, 
упатства, итн. 

 
Прирачник „Борба против дискриминација“,  
Филм „Мојата приказна - Соочување со дискриминацијата во Република 
Македонија“, Полио плус,  
Од исклученост до еднаквост; Прирачник за парламентаци за Ратификација на 
Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и нејзиниот опционен протокол  
- http://www.ippg.org.mk/, www.polioplus.org.mk. 
Од Конвенција до практика  - http://www.ippg.org.mk/, www.polioplus.org.mk. 
Јавна дебата -  Каков Закон за лицата со хендикеп  http://www.ippg.org.mk/, 
www.polioplus.org.mk. 
Да се запрашаме заедно – Согледување на состојбите и можностите за 
вклучување на лицата со хендикеп во општественото живеење  
http://www.ippg.org.mk/, www.polioplus.org.mk. 
Системсkо Законодавство  http://www.ippg.org.mk/; www.polioplus.org.mk, 
http://www.scribd.com/PolioPlus. 
Збирка Македонски прописи  http://www.ippg.org.mk/, www.polioplus.org.mk, 
http://www.scribd.com/PolioPlus. 
Меѓународни  норми и стандарди за лицат со хендикеп  http://www.ippg.org.mk/, 
www.polioplus.org.mk, http://www.scribd.com/PolioPlus. 
Затворање на вратите; Осврт кон процесот на деинституционализација - 
http://www.scribd.com/PolioPlus, www.polioplus.org.mk, 
Чекор напред кон еднакви можности за лицата со хендикеп - 
http://www.scribd.com/PolioPlus, www.polioplus.org.mk, 
Развој на антидискриминационото законодавство во Европа. Споредба на 25 
земји членки на ЕУ. http://www.scribd.com/PolioPlus, www.polioplus.org.mk, 
Бела книга, (Де) институционализација наша реалност -  
http://www.scribd.com/PolioPlus, www.polioplus.org.mk, 
Barometer for Equal Opportunities - http://www.mcms.org.mk/en/our-work/research-
and-publications/740-barometar-za-ednakvi-moznosti.html. 
Анализа на меѓународните стандарди и најдобри практики - 
http://www.mcms.org.mk/en/our-work/research-and-publications/list-of-research-and-
publications/927-analiza-na-megjunarodnite-standardi-i-najdobri-praktiki.html. 
 
в) Ве молиме наведете примери на застапување материјали - петиции, 

летоци, медиуми реклами, YouTube клипови, итн. - произведени од 

http://www.ippg.org.mk/
http://www.scribd.com/PolioPlus
http://www.polioplus.org.mk/
http://www.scribd.com/doc/37214025/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BF
http://www.scribd.com/PolioPlus
http://www.polioplus.org.mk/
http://www.scribd.com/PolioPlus
http://www.polioplus.org.mk/
http://www.scribd.com/doc/37206133/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%94%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://www.scribd.com/PolioPlus
http://www.polioplus.org.mk/
http://www.mcms.org.mk/en/our-work/research-and-publications/740-barometar-za-ednakvi-moznosti.html
http://www.mcms.org.mk/en/our-work/research-and-publications/740-barometar-za-ednakvi-moznosti.html
http://www.mcms.org.mk/en/our-work/research-and-publications/list-of-research-and-publications/927-analiza-na-megjunarodnite-standardi-i-najdobri-praktiki.html
http://www.mcms.org.mk/en/our-work/research-and-publications/list-of-research-and-publications/927-analiza-na-megjunarodnite-standardi-i-najdobri-praktiki.html
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страна на граѓанските организации во врска со еднаквоста и 
недискриминацијата (може да обезбедите линкови). 

 
Филм Мојата приказна – „Соочување со дискриминацијата во Република 
Македонија, Полио плус,  
„Ходник“ – документарен филм   
http://www.youtube.com/watch?v=Ll6r9mCPJSw. 
„Тони мора да шета“ 
http://www.youtube.com/watch?v=FTrnWKuV7Po&feature=related. 
 
„Право на глас“ – алатка  http://www.youtube.com/watch?v=SH2QwbenLTI. 
 
4.4 Партнерства 
 
а) Ве молиме наведете ги главните НВО / мрежи / чадор организации (дури и 

неформални) кои се занимаваат со петте основи на дискриминација и 
наведете ја, исто така, нивната веб-страница. 

 
Сојуз Македонија без дискриминација (www.equal.org.mk) е составен од 
организации кои работат со различни целни групи. Преку своите членки, ги 
покрива сите заштитени основи, согласно ЕУ директивите:  
  
1. Асоцијација за демократски иницијативи www.adi.org.mk; 
2. Ел Хилал; 
3. Македонски центар за женски права - Шелтер центар www.mwrc.com.mk; 
4. Македонски центар за меѓународна соработка www.mcms.org.mk; 
5. Национален совет на жени на Македонија - СОЖМ; 
6. Полио плус-движење против хендикеп www.polioplus.org.mk ; 
7. Прва детска амбасада на светот- Меѓаши www.childrensembassy.org.mk; 
8. Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите „Месечина” 

www.mesecina.org.mk; 
9. Центар за човекови права и разрешување на конфликти www.chrcr.org.mk; 
10. Универзитет- „Трето доба“ 
 
Кон сојузот се приклучуваат и:  
Македонскиот институт за медуми www.mim.org.mk ;  
Хелсиншки комитет за човекови права на Македонија www.mhc.org.mk;  
Здружение за правата на ромите-Штип;   
Иницијатива за социјална промена – ИнСоК www.insoc.org.mk ;   

 
б) Ве молиме исто така, наведете ги главните невладини клучни играчи 

(во поширока смисла, на пример, синдикати, верските организации, 
адвокатски групи, итн.) на национално ниво. 

 
Тела за заштита начовекови права и недискриминација (Народен 
правобранител, Комисија за заштита од дискриминација); 

http://www.youtube.com/watch?v=Ll6r9mCPJSw
http://www.youtube.com/watch?v=FTrnWKuV7Po&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SH2QwbenLTI
http://www.equal.org.mk/
http://www.adi.org.mk/
http://www.mwrc.com.mk/
http://www.mcms.org.mk/
http://www.polioplus.org.mk/
http://www.childrensembassy.org.mk/
http://www.mesecina.org.mk/
http://www.chrcr.org.mk/
http://www.mim.org.mk/
http://www.mhc.org.mk/
http://www.insoc.org.mk/
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Синдикатите (Сојуз на синдикати составен од 17 гранковни синдикати), 
Конфедерација на слободни синдикати (составен од 11 синдикати) и Унија на 
независни и автономни синдикати на Македонија. 

 
в) Ве молиме наведете го националното законодавство кое се однесува на 

регистрација на НВО, НВО мрежи, федерации и синдикати. 
 
Закон за здруженија и фондации 
 
4.5 Мониторинг 

 
a) Ве молиме наведете информации за некои законски ограничувања за 

собирање на податоци за било која од основите опфатени со 
националната легислатива за еднаквост и анти-дискриминација 

 
Според Законот за заштита на лични податоци, не смее и забрането е да се 
обработуваат посебни категории на лични податоци. Вакви податоци се тие кои 
го откриваат расното или етничко потекло, политичко, верско или друго 
уверување, членството во синдикална организација и податоци што се 
однесуваат на здравствената состојба или сексуалниот живот (член 8).  
 
По исклучок, обработка на посебните категории на лични податоци може да се 
врши: врз основа на изречна писмена согласност на субјектот на лични 
податоци; ако е потребна заради спроведување на конкретните права и обврски 
на контролорот во областа на трудовото право, до степен и со соодветни 
гаранции утврдени со законите од оваа област; кога тоа е потребно за заштита 
на животот или физичкиот и морален интегритет на субјектот на лични 
податоци или на друго лице, ако тоа е физички или деловно неспособно да 
даде согласност; ако обработката се спроведува во рамките на работите на 
установи, здруженија или кои било други непрофитни институции заради 
политичка, верска, синдикална или друга цел, под услов обработката на 
податоците да се однесува исклучиво на нивните членови и тие податоци нема 
да бидат откриени на трети лица без согласност на субјектот на лични 
податоци; кога обработката се однесува на податоци кои субјектот на лични 
податоци јавно ги објавил; кога тоа е потребно заради стекнување, 
остварување и заштита на права на субјектот на лични податоци во постапка 
пред надлежени органи; ако тоа е потребно за цели на медицинска превенција, 
дијагноза, лекување или управување со јавна здравствена установа и се врши 
од страна на лице чија професија е давање здравствена заштита под заклетва 
на чување на тајност на податоците за кое дознало во вршењето на неговата 
професија и кога тоа е потребно за извршување на работи од јавен интерес 
утврден со закон или врз основа на одлука на Дирекција за заштита на лични 
податоци (член 8.2). 
 
б) Ве молиме наведете, на национално ниво, листа на материјали за 

мониторинг, евалуација, еднаквост, оцена на влијанието различен тип: 
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прирачници, упатства, упатства, мониторинг извештаи и други 
публикации, YouTube клипови итн.  

 
• Позитивни и негативни практики и политики кои се однесуваат на 

антидискриминацијата, АДи, Август 2010; 
• Извештај Дискриминација во Република Македонија во 2009 и 2010 година, 

Месечина, 2010; 
• Годишен Извештај за состојбата со човековите права на ЛГБТ луѓето во 

Македонија за 2010, Хелсиншки Комитет за човекови права;  
• Извештај за сексуалните и здравствените права на ЛГБТ популацијата и 

сексуалните работници/чки во Република Македонија, Коалиција за 
заштита на сексуалните и здравствените права на ЛГБТ популацијата и 
сексуалните работници/чки цо Република Македонија; 

• Policy Brief: How Macedonia Can Keep Pace with European Standards for 
Prevention and Protection Against Discrimination (достапен само на Англиски 
јазик) Студиорум, 2010 

• Периодичен извештај до Комитетот за човекови права на ОН, Полио Плус, 
Хелсиншки комитет за човекови права на Македонија, АДИ, СОЖМ, 2011  

• Ефективна политичка партиципација, Студиорум, 2011 
• Дискриминацијата во јавниот сектор, ЦРПМ, 2012  
• Најдобри регионални практики за недискриминација, ЦРПМ, 2012  

 
4.6 Кодекс на однесување 

 
a) Ве молиме наведете или да се обезбеди веб-сајт детали за раководење 

според кодекс на однесување или добри практики на еднаквост објавени 
од владата или бизнис секторот или организации, синдикати, итн. 

  
Овој концепт не им познат на голем дел од работодавачите или други 
организации, со исклучок можеби, на компаниите со странски капитал. Но 
најпрво, ова треба да се промовира меѓу синдикатите, работодавците, 
универзитетите и сл.  
 
б) Ве молиме наведете ги постоечките АД кодови на однесување или 

кодот на однесување кои вклучуваат дословно обезбедување на АД (не 
само во приватни фирми и институции, туку и во одредени професии, 
итн.). 

 
в) Ве молиме наведете националните одредби во врска со праксата и 

кодексот на однесување, ако ова е случај. 
 
4.7 Тестирање на ситуацијата 

 
a) Ве молиме наведете какво е тестирањето на ситуацијата 

• јасно овластено или забрането со националното законодавство? 

http://studiorum.org.mk/en/?p=688
http://studiorum.org.mk/en/?p=688
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• признато / прифатено од страна на судовите како доказ во 
случаите на дискриминација? 

• се користи во пракса, но од кој и за каква цел? 
 
Ваквиот доказ не е регулиран изрично во македонското законодавство. Значи 
не е ниту дозволен изрично, а ниту забранет. Некои невладини организации 
почнуваат да го практикуваат, а членовите на Комисијата за заштита од 
дискриминација, на обуката која ја имаа во Берово, Македонија, во Мај 2011 
година, беа упатени да го практикуваат овој доказ, па да се види како ќе биде 
прифатен од страна на судовите.  
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