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Впвед 
Овпј извещтај пд прпценката на спрпведуваое на Закпнпт за еднакви мпжнпсти на жените и мажите 
кај единиците на лпкална сампуправа е ппдгптвен пд Здружениетп за унапредуваое на рпдпвата 
еднаквпст Акција Здруженска Скппје вп рамките на Прпграмата за ппддрщка на Мисијата на ОБСЕ вп 
Скппје на Министерствптп за труд и спцијална пплитика, какп дел пд една ппщирпка анализа на 
фактишката спстпјба на спрпведуваоетп и ппстпјните предизвици вп примената на Закпнпт за еднакви 
мпжнпсти на жените и мажите (ЗЕМЖМ ппнатаму вп текстпт)1.  

Прпценката се темели на емпирискп и аналитишкп истражуваоетп сп цел да се пдгпвпри на пптребата 
пд независна сеппфатна анализа на третманпт на закпнските пбврски пд страна на единиците на 
лпкалната сампуправа. Оттука, прпценката се фпкусира на спрпведуваоетп на пдредбите пд ЗЕМЖМ 
кпи се пднесуваат на лпкалната сампуправа, вклушувајќи ја и ефикаснпста на лпкалните 
институципнални механизми за рпдпва еднаквпст.  

Врз пснпва на напдите пд истражуваоетп, развиени се заклушпци и преппраки кпи треба да ппслужат 
какп наспки за пптенцијални закпнски измени и мерки на пплитиките, преку кпи ќе се ппдпбрат 
ефикаснпста и ефектите пд спрпведуваоетп на пбврските пд страна на лпкалните власти.  

1. Цел, метпдплпгија и ппфат на прпценката 
Цел на прпценката е да се идентификува спстпјбата сп спрпведуваоетп на пдредбите пд ЗЕМЖМ кпи 
се пднесуваат на единиците на лпкалната сампуправа. Прпценката се кпристи сп метпдплпщки 
пристап кпј ги зема предвид спецификите на единиците на лпкалната сампуправа (ЕЛС ппнатаму вп 
текстпт) какп кпмплексна прганизациска структура пд разлишни субјекти сп веќе утврдени 
надлежнпсти, пвластуваоа и функции, какп и рамки на функципнираое и финансираое кпищтп се 
уредени сп други закпни и прпписи, какви щтп се Закпнпт за лпкална сампуправа2 и Закпнпт за 
финансираое на единиците на лпкалната сампуправа 3 . Вп пваа смисла, впсппставуваоетп на 
еднаквите мпжнпсти за жените и мажите какп цел на ЗЕМЖМ претставува дппплнуваое на пбврските 
за ппщтинските пргани и тела за да ги наспшат развпјпт на пплитиките, мерките и активнпстите, 
вклушувајќи ги и ресурсите кпи ги имаат на распплагаое, вп наспка на пстваруваое на таквата цел вп 
пбластите на надлежнпст.  

Најппщтите истражувашки пращаоа се вп кпнтекст на пптребата за идентификација на пптенцијални 
рещенија за мпжни измени и дппплнуваоа на ЗЕМЖМ вп делпт на пдредбите кпи се пднесуваат на 
ЕЛС, вклушувајќи ги и наспките за мерки на пплитики или активнпсти вп наспка на унапредуваое на 
рабптата и капацитетите на лпкалните институципнални механизми за рпдпвп пдгпвпрнп креираое и 
спрпведуваое на лпкалните пплитики.  

При дефинираоетп на метпдплпгијата на истражуваоетп, предвид се земени два клушни 
истражувашки кпнтексти вп кпи е анализирана примената: 

a) Кпи се внатрещните слабпсти на имплементација кпи прпизлегуваат пд самптп 
функципнираое на ппщтината какп субјект на ЗЕМЖМ? Именп, вп рамките на испитуваоетп се 
анализирани пдредбите вп пднпс на ппщтите пкплнпсти вп кпи се пстваруваат функциите и прпцесите 
на ЕЛС, какп кпнтекст вп кпи се практикуваат нивните пвластуваоа и пбврски да ги впсппстават ЕМЖМ 
какп цел на ЗЕМЖМ. Овпј аспект е важен сп пглед на тпа щтп недпвплната ефикаснпст на ппщтината и 
институципналните слабпсти мпжат да бидат пд субјективен карактер и не мпжат да се надминат сп 

                                                             
1
 „Закпн за еднакви мпжнпсти меду мажите и жените“, (прешистен текст) Службен весник на РМ, бр. 201 пд 

16.11.2015 гпдина.  
2
 „Закпн за лпкална сампуправа“, Сл. весник на РС Македпнија бр. 5 пд 29.1.2002 гпд.  

3
 „Закпн за финансираое на единиците на лпкалната сампуправа“, Сл. весник на Р Македпнија бр. 61/04 96/04; 

67/07; 156/09; 47/11; 192/15.  
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измени вп ЗЕМЖМ, пднпснп пптребни се други пристапи и мерки на пплитики. Медутпа, анализата се 
пбидува да гп идентификува ппстпеоетп на заеднишки пкплнпсти кпи влијаат на спрпведуваоетп на 
некпја пд релевантните пдредби; 

б) Кпи се слабпстите на имплементација кпи прпизлегуваат пд самипт закпн, пднпснп негпвата 
спдржина вп делпт на пдредбите кпи се релевантни за ЕЛС? Вп пваа смисла, вп рамките на 
испитуваоетп ќе се идентификуваат пбјективните фактпри кпи влијаат на спрпведуваоетп, а сп тпа и 
пстваруваое на целите на ЗЕМЖМ. Закпнските пдредби ќе се анализираат вп пднпс на тпа дали се 
спдржани дпвплнп пбврзувашки елементи и ќе се идентификуваат и пптенцијални ппдпбруваоа на 
пдредбите, вклушувајќи ја и пптребата пд развиваое на ппдзакпнска регулатива.  

 Врз пснпва на двата истражувашки кпнтекста, фпрмулирани се следниве специфишни истражувашки 
пращаоа: 

1.  Дали се испплнети фпрмалните аспекти на спрпведуваое на ЗЕМЖМ вп смисла на 
впсппставени механизми, успгласуваое на актите? 

2 .  Дали и на кпј нашин е пбезбедена инфпрмација и се ппјаснети пбврските пд ЗЕМЖМ кај 
клушните структури на ЕЛС? 

3.  На кпј нашин се следи спстпјбата сп ЕМЖМ вп пбластите на надлежнпст на ппщтината и се 
планираат/пценуваат пплитиките/прпграмите/мерките за испплнуваое на целта на ЗЕМЖМ? 

4.  Кпј е пбемпт, видпт и пптенцијалпт на преземените мерки за пстваруваое на целите на 
ЗЕМЖМ? 

5.  Каква е функципналнпста и ефикаснпста на институципналните механизми имајќи ги предвид 
ппзиципниранпста вп ппщтинската структура, пвластуваоата, експертизата и ресурсите? 

6.  Какви ресурси се пбезбедуваат за спрпведуваое на ЗЕМЖМ? 

7.  Каква е праксата на кпмуникација и спрабптка сп лпкалните шинители, други субјекти на 
ЗЕМЖМ, дпмащни и медунарпдни прганизации? 

 

Метпди и метпдплпщки техники на прпценката 
За пптребите на прпценката кпристени се следниве метпди и техники за прибираое и анализа на 
ппдатпци: 

Преглед и анализа на релевантни дпкументи и извпри за прпценката 
Направена е анализа на релевантни дпкументи и извпри: 

Анализа на спдржината на клушна релевантна легислатива за ЕЛС заради детален увид вп 
пвластуваоата и пбврските, институциите и механизмите за надзпр врз нивната рабпта, успгласенпста 
сп пдредбите пд ЕМЖМ. Анализирани се Закпнпт за лпкална сампуправа, какп и јавнп дпстапни 
ппщтински статути, делпвници, систематизации, какп и други ппщтински акти, бучетски дпкументи, 
прпграми, акциски планпви, извещтаи, записници пд седници и сл. Дппплнителнп, анализирани се и 
гпдищни извещтаи за спрпведуваое на ЗЕМЖМ дпставени пд Министерствп за труд и спцијална 
пплитика (МТСП ппнатаму вп текстпт) дп Владата, дпкументи пд седници и рабптни спстанпци на 
спбраниската Кпмисија за еднакви мпжнпсти на жените и мажите (КЕМЖМ ппнатаму вп текстпт) 
ппврзани сп темата на прпценката заради анализа на активнпстите за ппддрщка и следеое на ЕЛС вп 
спрпведуваоетп, утврдени предизвици и преппраки.  

Анализа на клушните аспекти за функципналнпст и ефективнп влијание на мащинеријата прппищани 
сп Пекинщката платфпрма, Спветпт на Еврппа и дпстапни анализи заради кпмпаративен увид на 
наспките вп ппглед на впсппставуваоетп, структурната ппставенпст, експертизата, и ресурсите за 
ефикаснпст и ефективнпст на механизмите. Впеднп, анализирани се и пписи на рабптни задаши на 
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разлишни видпви механизми (ппзиции, пвластуваоа и задаши, критериуми и пптребна експертиза и 
сл.) 

Анализа на релевантни српдни истражуваоа, анализа на статистики и друг вид јавнп публикувани 
ппдатпци за дпсегащнптп спрпведуваое на ЗЕМЖМ, вклушувајќи ги и непбјавените кпи се прибрани вп 
рамките на редпвните активнпсти за следеое на спрпведуваоетп пд страна на Акција Здруженска 
преку бараоа за пристап дп инфпрмации пд јавен карактер.  

Анкета 
Спрпведена е анкета ппмеду ЕЛС (и Град Скппје) заради скпрещен преглед на ефикаснпста на 
спрпведуваоетп, сп фпкус на активнпстите на мащинеријата и нејзината ппврзанпст сп пстанатите 
структури и прпцеси, пбемпт и карактерпт на спрпведените мерки прппищани сп ЗЕМЖМ, бучетските 
алпкации и спрабптката сп други актери. Анкетата е спрпведена пд Мисијата на ОБСЕ вп Скппје вп 
перипдпт пд 10 јули дп 15 септември 2019 гпдина, преку пращалник спставен пд 40 пращаоа кпј беще 
дпставен дп сите 81 ЕЛС, на кпи пдгпвприја вкупнп 50 ппщтини (61 %).  

Интервјуа сп претставнишки на институципналните механизми 
Интервјуата се спрпведени преку пплуструктуиран пращалник сп птвпрени пращаоа за пптребите на 
квалитативната анализа.  

1 Интервју сп државната секретарка на МТСП заради ппдлабински увид вп кпнтекстпт на пптребата пд 
закпнски измени, институципналната пракса за ппддрщка на ЕЛС вп имплементацијата, пплитиките и 
механизмите за следеое и известуваое, ефектите пд спрабптката сп прганизациите имплементатпри 
на развпјната ппмпщ, клушни предизвици и дпбри практики.  

Интервјуа сп 4 кппрдинатпрки за еднакви мпжнпсти на жените и мажите и тпа 1 сп дплгпгпдищнп 
искуствп на ппзиција, 1 нпвпппределена кппрдинатпрка за ЕМЖМ, 1 пд мала рурална ЕЛС и 1 пд 
гплема урбана ппщтина сп кпмплексна структура. Интервјуата беа фпкусирани на прибираое 
ппдатпци вп ппглед на разбираоетп на нивната улпга и функција кпја прпизлегува пд ЗЕМЖМ; 
Ппддрщка пд ракпвпдствптп и специфишните предизвици вп спрпведуваоетп на пбврските ппврзани 
сп следеоетп на спстпјбите, кппрдинација на иницијативите за пстваруваое на целите на Закпнпт сп 
пдделенијата/сектприте; квалитетпт на кпмуникацијата сп кпмисијата за ЕМЖМ и сп МТСП и сл.  

Интервју сп 3 претседателки на кпмисии за ЕМЖМ (1 сп ппвеќегпдищнп искуствп какп спветнишка, 2 
избрани на ппследни лпкални избпри) фпкусирани на прибираое ппдатпци вп ппглед на разбираоетп 
на нивната улпга и функција кпја прпизлегува пд закпнпт. Притпа беа испитувани нашините на кпи тие 
ги идентификувале темите и пристапите, ја ппттикнуваат пплитишката дебата вп прпцесите на 
пдлушуваое, и ја пстваруваат надзпрната улпга вп пстваруваое на целите на закпнпт.  

Интервјуа сп 2 претставнишки на лпкални прганизации кпи рабптат на унапредуваое на рпдпвата 
еднаквпст, сп ппвеќегпдищнп искуствп вп следеое и спрабптка сп лпкалните власти. Интервјуата се 
фпкусирани на нивните ставпви и искуства вп врска сп спрпведуваоетп на ЗЕМЖМ, пспбенп сп улпгата 
и ефективнпста на институципналните механизми за еднакви мпжнпсти на жените и мажите (ЕМЖМ 
ппнатаму вп текстпт).  

Фпкус групи 
Беа прганизирани три фпкус групи и тпа една сп 10 претставници пд ппщтинските администрации (без 
присуствп на кппрдинатприте за ЕМЖМ) пд пдделенија за спцијални дејнпсти, ЛЕР, кпмунални 
дејнпсти, бучетски пдделенија. Две фпкус групи сп претставници/шки на институципналните 
механизми за ЕМЖМ. Целта на фпкус групите е да пбезбедат кпмпаративен увид вп капацитетите и 
генералната пракса на прпграмираое и бучетираое, вклушувајќи ги и системите за следеое и 
пценуваое на резултатите пд нивнптп спрпведуваое, а пд друга страна да гп ппкажат нивптп на 
инфпрмиранпст на клушните служби за пбврските на ЗЕМЖМ, вклушенпста и спрабптката сп лпкалните 
институципнални механизми, предизвици и дпбра пракса вп спрпведуваое на ЗЕМЖМ.  
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Генерални пгранишуваоа на анализата на прпценката 
Вп ЗЕМЖМ не се предвидени пбврски за развпј на ппсеппфатен систем на квантитативни и 
квалитативни ппказатели и механизми за следеое и птшет за срабптенптп и за напредпкпт вп пбласта 
на еднаквите мпжнпсти на жените и мажите. Ваквптп птсуствп е клушен фактпр кпј влијае на 
недпстатпкпт пд инфпрмации за перфпрмансите, ефектите и влијаниетп на ЗЕМЖМ. Министерствптп 
за труд и спцијална пплитика кпе е пвластенп да врщи надзпр врз спрпведуваоетп на ЗЕМЖМ, какп 
дел пд изврщната власт, нема пвластуваоа, ниту е вп ппзиција да влијае на субјектите врз кпи нема 
ингеренции, псвен преку спвети, преппраки и метпдплпщки алатки и упатства. Дппплнителнп, 
предвиденипт систем на прибираое инфпрмации за спрпведуваое на ЗЕМЖМ се шини несппдветен, 
бидејќи пдредбите пд ЗЕМЖМ предвидуваат пбврска за дпставуваое извещтај за кппрдинатприте за 
ЕМЖМ, а не за институцијата/прганпт вп кпј тие се именувани. Ова е пспбенп релевантнп за 
следеоетп на спрпведуваоетп пд страна на лпкалната сампуправа какп автпнпмен сегмент и ппсебнп 
нивп на власта.  

Од спдржината на гпдищните извещтаи кпи МТСП ги дпставува дп Владата, пспбенп вп делпт на 
лпкалната сампуправа, не мпже да се утврди вп кплкава мерка се спрпведуваат пдредбите пд 
ЗЕМЖМ, щтп ја пневпзмпжува независната пценка за негпвата ефикаснпст, ущте ппмалку ефектите и 
влијаниетп на еднаквите мпжнпсти на жените и мажите. Дппплнителен предизвик е птсуствптп на 
публикувани ппсеппфатни анализи и истражуваоа кпи се фпкусирани на спрпведуваоетп на ЗЕМЖМ 
пд страна на ЕЛС. Дпстапните истражуваоа се пгранишени вп фпкуспт, на капацитетпт на 
институципналните механизми, или пак на кпнкретни тематски пращаоа, щтп ја пневпзмпжува 
примената на стандардните критериуми за прпценка. Оттука прпценката се фпкусира на критериумпт 
за пбемпт на спрпведуваоетп, мерена низ квантитативни и квалитативни индикатпри кпи упатуваат на 
трендпвите и актуелната спстпјба вп спрпведуваоетп на релевантните пдредби. Врз пснпва на 
дпстапните ппдатпци, прпценката прави пбид да ги пткрие и мпжните фактпри на влијание врз 
спрпведуваоетп. Сепак истите треба да се земат сп резерви сп пглед на немпжнпста за прпверка на 
дел пд ппдатпците дпбиени преку анкетата вп пднпс спрпведена вп рамките на прпценката, 
пгранишенипт перипд и релативнп пгранишенипт ппфат на лица вклушени вп кпнсултативнипт прпцес 
вп рамки на прпценката, шии ставпви за ппределени пращаоа мпжат да бидат субјективни.  

 

2. Напди на прпценката 

Фпрмални аспекти на спрпведуваое на ЗЕМЖМ 
Вп пвпј дел се претставени резултатите пд прпценката на спрпведуваоетп на пние пдредби за кпи се 
предвидени рпкпви и прекрщпшни санкции за службените лица вп ЕЛС вп слушај на неппшитуваое. Тие 
се пднесуваат на пбврската на пдгпвпрните тела и пргани вп ЕЛС за впсппставуваоетп на 
институципналната структура за ЕМЖМ на нашин кпј пбезбедува фпрмалнп уредуваое на делпкругпт 
на рабпта вп актите на ппщтината сппдветнп. И ппкрај тпа щтп пвие пбврски би требалп да бидат 
спрпведени пп автпматизам, пд ппдатпците ппдплу мпжеме да заклушиме дека тпа не е слушај. 
Притпа, важнп е да се наппмене дека пд дпнесуваоетп на ЗЕМЖМ не е ппкрената ппстапка заради 
санкципнираое на неппстапуваоетп на службените лица.  

Ефикаснпст на прпцеспт на впсппставуваое и фпрмализација на институципналните механизми  
Пп изминати 8 гпдини пд дпнесуваоетп на ЗЕМЖМ, спгласнп пфицијалните ппдатпци дпстапни на 
МТСП, сите ЕЛС имаат ппределенп кппрдинатпри и кпмисии за ЕМЖМ, дпдека 72 ппщтини  
ппределиле заменици-кппрдинатпри4.  

                                                             
4
 http://www. mtsp. gov. mk/rodova-ramnopravnost. nspx 

http://www.mtsp.gov.mk/rodova-ramnopravnost.nspx
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Сепак, ппгплем дел пд ппщтините не гп ппшитувале тримесешнипт рпк за фпрмалнп утврдуваое на 
делпкругпт на рабптата и задашите на пвие лица вп актпт за систематизација на рабптните места. 
Сппред напдите пд следеоетп спрпведенп пд Акција Здруженска вп 2014, две гпдини пд 
дпнесуваоетп на ЗЕМЖМ, пд вкупнп 70 ппщтини кпи пдгпвприле, самп 6, пднпснп 9 % дпнеле измени 
и дппплнуваоа на актпт за систематизација на рабптните места. Увидпт вп дпставената дпкументација 
ппкажа целпсна неуспгласенпст сп пглед на тпа щтп ниту една пд единиците на лпкалната сампуправа 
ги немаще прппищанп делпкругпт на рабптата и задашите спгласнп закпнската пдредба5. Слаб 
напредпк вп спрпведуваоетп на пваа пбврска мпже да се кпнстатира пд ппдатпците вп Гпдищнипт 
извещтај на МТСП за 2015 гпдина, сппред кпј 24 ппщтини направиле измени и дппплнуваоа на актпт6.  

Спстпјбата не е ппдпбра ниту вп 2019 гпдина сп пглед на ппдатпците пд анкетата спрпведена вп 
рамките на пваа прпценка. Од 50 ппщтини кпи пдгпвприле, вп 30 ЕЛС делпкругпт и задашите 
кппрдинатпрпт/ката за еднакви мпжнпсти на жените не се впппщтп ппищани вп актпт за 
систематизација, дпдека вп 32 актпт за систематизација не спдржи ппис на делпкругпт и задашите на 
замениците.  

Штп се пднесува дп кпмисиите за еднакви мпжнпсти на жените и мажите, пд увидпт вп 
дпкументацијата на 10 (14 %) пд 70 ЕЛС кпи вп 2014 пдгпвприле дека направиле измени или 
дппплнуваоа вп статутпт, мпже да се кпнстатира дека измените не се направени спгласнп пдредбата 
пд ЗЕМЖМ сп кпја се специфицирани спставпт, надлежнпстите, задашите и пбврските на пва телп. 
Именп самп 2 ппщтини ги прппищале пбврските какп щтп се предвидени вп закпнската пдредба7. 
Ппдатпците за 2019 пд анкетираните 50 ппщтини ппкажуваат дека сè ущте ппстпјат 10 кпмисии сп 
статутарнп недефиниран спстав, надлежнпсти, задаши и пбврски.  

Гпдищни извещтаи на ЕЛС за напредпкпт вп спстпјбата сп еднаквите мпжнпсти на жените и мажите  
Спгласнп измените и дппплнуваоата пд 2015 на ЗЕМЖМ, ппдгптвен е пбразецпт за гпдищен извещтај 
на ЕЛС за напредпкпт вп спстпјбата сп еднаквите мпжнпсти на жените и мажите,8 а впведена е и 
пбврска за службенптп лице да пбезбеди дпставуваое на извещтај за рабптата пд страна на 
кппрдинатпрпт за ЕМЖМ. Се шини дека и пвие измени недпвплнп придпнеспа за ппгплемп внимание 
на закпнската пбврската за инфпрмираое, сп пглед на тпа щтп пд ппдатпците на МТСП за 2016 ппвеќе 
пд пплпвината, пднпснп 43 ппщтини немаат дпставенп гпдищен извещтај, дпдека вп 2017 спстпјбата е 
нещтп ппдпбра бидејќи пваа брпјка се намалила на 36 ппщтини. Нема забележлив напредпк ниту 
следната гпдина, сп пглед на тпа щтп за 2018 гпдищен извещтај не дпставиле 32 ппщтини. Интереснп е 
щтп дел пд ппщтините самп фпрмалнп ја испплнуваат пбврската сп пглед на тпа щтп вп пвие ппдатпци 
се вклушени и ппщтините кпи дпставиле празен извещтај9. Ова, сппред претставнишката пд МТСП 
упатува на исклушителнп несерипзен пднпс кпн пбврските пд страна на градпнашалниците, бидејќи не 
е јаснп какп е впзмпжнп градпнашалниците да пптпищуваат празен пфицијален дпкумент: „...дел пд 

                                                             
5
 „Две гпдини пптпа: Мпнитпринг на напредпкпт вп примената на Закпнпт за еднакви мпжнпсти на жените и 

мажите“, Здружение за унапредуваое на рпдпвата еднаквпст Акција Здруженска, 2015, пристапенп на 
15.11.2019, дпстапнп на: http://zdruzenska. org. mk/wp-content/uploads/2015/07/Final-Monitoring-2-godini-potoa-
FINAL. pdf  
6
 Гпдищен извещтај за преземените активнпсти и ппстигнатипт напредпк за впсппставуваое еднакви мпжнпсти 

на жените и мажите вп Република Македпнија за 2015 гпдина, ппсетенп на 15.11.2019, дпстапнп на: http://www. 
mtsp. gov. mk/content/word/dokumenti/28. 7_Izveshtaj%20za%20Vlada%20za%20RE%20za%202015%20godina. doc 
7
 „Две гпдини пптпа: Мпнитпринг на напредпкпт вп примената на Закпнпт за еднакви мпжнпсти на жените и 

мажите“ , Две гпдини пптпа, Здружение за унапредуваое на рпдпвата еднаквпст Акција Здруженска, 2015, 
пристапенп на 15.11.2019, дпстапнп на: http://zdruzenska. org. mk/wp-content/uploads/2015/07/Final-Monitoring-
2-godini-potoa-FINAL. pdf 
8
 Образец за Гпдищен извещтај на единиците на лпкалната сампуправа за напредпкпт на спстпјбата сп еднаквите 

мпжнпсти за жените и мажите, пристапенп на 04.11.2019, дпстапен на: http://www. mtsp. gov. 
mk/content/word/obrazec_els. doc 
9
 МТСП, Гпдищен извещтај за преземените активнпсти и ппстигнатипт напредпк за впсппставуваое еднакви 

мпжнпсти на жените и мажите вп Република Македпнија за 2017 гпдина сп преппраки за 2019 гпдина, 2018 
пристапенп на 15.11.2019, дпстапнп на: http://www. mtsp. gov. mk/rodova-ramnopravnost. nspx 

http://www.mtsp.gov.mk/content/word/dokumenti/Dokumenti%202019/11.1_koregiran%20Izvestaj%20Final.doc
http://www.mtsp.gov.mk/content/word/dokumenti/Dokumenti%202019/11.1_koregiran%20Izvestaj%20Final.doc
http://www.mtsp.gov.mk/rodova-ramnopravnost.nspx
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нив испплнуваат закпнски пбврски какп щтп е гпдищнипт извещтај, и ќе гп пратат празен. Не им е 
прпблем щтп е празен, нема активнпсти и тпа е тпа. Дел пд врабптените акп ми дпнесат празен 
извещтај јас нема да гп пптпищам...“. Ваквипт пднпс гп пптврдува и една кппрдинатпрка за кпја ... не 
е прпблем да гп пставам празен или да наведам дека нема... Не се разгледува на Кпмисија, самп гп 
нпсам на пптпис кај градпнашалнишката...“.  

Една пд пришините кпја е релевантна за 16 пд вкупнп 50 ЕЛС сппред ппдатпците пд анкетата се 
пптещкптиите при ппдгптпвка на гпдищнипт извещтај за активнпстите и напредпкпт вп пбласта на 
рпдпвата еднаквпст. Најшестп, ЕЛС ппспшуваат дека немаат кпнкретни упатства пд МТСП за нашинпт на 
ппдгптпвка на извещтаите, какп и дека извещтајпт щтп треба да се пппплни не сппдветствува сп 
реалните активнпсти вп пракса. Вп прпдплжение се некплку изјави кпи ги ппспшуваат прпблемите сп 
кпи се сппшуваат ЕЛС изведени пд анкетата: 

- „Унифициранипт пбразец на извещтај е адекватен самп за институција / прганизација каде се 
спрпведува една гпдищна пперативна прпграма, щтп не е слушај сп ЕЛС, кпи надлежнпстите ги 
изврщуваат – реализираат заснпвани на пкплу дваесет бучетски гпдищни пперативни прпграми, кпи 
не спдржат индикатпри врз пснпва на кпи мпже да се следат нещтата щтп се барат вп пбразецпт за 
извещтај, ниту пак извещтаите пп тие прпграми ни ги даваат ппдатпците кпи ги бара извещтајпт.“ 

- „Извещтајпт не е сппдветен, верпјатнп защтп какп и вп мнпгу други рабпти, вп ппдгптвуваоетп на 
пбразецпт на извещтај, не ушествуваат практишари вп пваа пбласт пд ЕЛС ниту пак некпј пд 
надлежните за ппдгптпвка најде за пптребнп да нè кпнсултира или еднпставнп праща щтп мислиме 
ние кппрдинатприте пд ЕЛС.“ 

- „Има недпстатпк на знаеое на администрацијата и не ппстпи интерес за кпнцептпт на еднаквите 
мпжнпсти на жените и мажите, щтп ни прави пгрпмни прпблеми вп пбезбедуваое на рпдпвп 
разделени ппдатпци пд службите.“ 

- „Неппстпеоетп на интерсектпрска група за рпдпва рамнпправнпст впди кпн неппстпеое на рпдпв 
кпнцепт вп сите прпграми. Релевантните шинители (пдделенијата и администрацијата) кпи ги 
дпнесуваат прпграмите не се задплжени да ги пбезбедат рпдпвп разделените ппдатпци при самптп 
планираое вп прпграмите, какп и при известуваое за влијаниетп на прпграмите врз жените и мажите. 
Невпзмпжнп е кппрдинатпрпт да ги пбезбеди пвие ппдатпци без спрабптка сп администрацијата.“ 

Од интервјуата и фпкус групите сп кппрдинатприте за ЕМЖМ кпи гп ппдгптвуваат Гпдищнипт извещтај 
на ЕЛС за напредпкпт на спстпјбата сп ЕМЖМ, мпже да се заклуши дека предизвик е фпрматпт и 
негпвата спдржина кпја е нејасна и сппред нив, некпи пращаоа мпжат да се сппјат „защтп ги 
препищуваат истите пдгпвпри“, дпдека дел имаат забелещки на стилпт на спдржината, кпја е 
„мнпгу академска“. Сепак за дел пд нив спдржината и наспките вп пбразецпт не е прпблем: „За 
фпрматпт за гпдищен извещтај немам забелещка, да не бидам нефер кпн кплегите ама мпже 
малку да се ппеднпстави. Иакп пд кппрдинатприте за ЕМЖМ има мнпгу гласнпгпвпрници дека не е 
какп щтп треба. Јас гпре-дплу немам прпблеми.“  

ЕЛС се дплжни извещтајпт да гп пбјават на веб-страницата. Сппред дпбиените пдгпвпри пд анкетата 
спрпведена вп рамки на прпценката, 23 пд вкупнп 50 ЕЛС гп пбјавиле извещтајпт на веб-страницата, 
26 пдгпвприле дека не гп пбјавиле, дпдека една ЕЛС пдгпвприла дека нема активна веб-страница.  

Неспрпведуваоетп на пвие пбврски упатува на пптребата пд пбезбедуваое ппефикасен механизам за 
инфпрмираое и ппјаснуваое на пбврските пд ЗЕМЖМ кај клушните структури на ЕЛС пвластени за 
ракпвпдеое и дпнесуваое пдлуки за рабптата на ппщтината. Сп пглед на закпнската ппставенпст и 
автпнпмијата на ЕЛС, пд кпја изврщната власт не мпже да бара птшет псвен вп слушаи на закпнски 
прекрщуваоа без да гп нарущи принциппт на супсидијарнпст, гплема улпга вп даваое наспки за 
градпнашалниците и спветите какп прпменливи структури мпже да пдигра ЗЕЛС. Од дпстапните 
ппдатпци на пваа аспцијација, истата е центар вп кпј се кппрдинираат активнпстите за 
ппдпбруваое на рабптеоетп на единиците на лпкалната сампуправа, сп цел щтп ппсущтинска 
реализација на стремежите и залпжбите за ппдигнуваое на квалитетпт на демпкратскптп 
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пстваруваое на прпцесите пд лпкален карактер10. Пп секпи избпри пваа прганизација ппдгптвува 
прирашник за нпвпизбраните градпнашалници и спветници вп кпи се ппместени најгплем дел пд 
инфпрмациите релевантни за рабптата на ЕЛС, вклушувајќи ги и упатствата за нашинпт на 
спрпведуваое на релевантната регулатива. Од анализата на спдржината на пваа алатка за 
приентираое на нпвпизбраните функципнери ппместена е инфпрмација за ЗЕМЖМ какп регулатива 
кпја спздава пбврска за ЕЛС. Сепак, ппстпи гплем прпстпр за унапредуваое на спдржината на 
прирашникпт сп пглед на тпа щтп инфпрмацијата за пбврските пд пвпј закпн е ппместена вп главата 9, 
вп кпја е ппищана какп дел пд рабптите пд надлежнпст вп пбласта на спцијалната защтита. Ова е 
спсема несппдветна лпкација на пращаоетп на еднаквпста на жените и мажите кпе какп 
хпризпнталнп пращаое е релевантнп за сите пбласти на надлежнпст, дпкплку се земе предвид 
предметпт и пбластите кпи ги уредува и целта кпја треба да ја ппстигне ЗЕМЖМ. Истп така, пд 
спдржината мпже да се заклуши дека какп пбврска за ЕЛС прпизлегува единственп пнаа ппврзана сп 
впсппставуваоетп, сп ппищани надлежнпсти и задаши на кпмисиите и кппрдинатприте за еднакви 
мпжнпсти на жените и мажите, какп и предвидените санкции за службените лица11.  

Дппплнителнп, пптребни се ппнатампщни ппдпбруваоа на ЗЕМЖМ, какп и прпщируваое и 
зајакнуваое на ппдзакпнската регулатива преку впведуваое пбврска за развпј на систем на 
ппказатели за следеое и прибираое инфпрмации и известуваое за негпвата имплементација, 
резултатите и исхпдите пд спрпведуваоетп пд страна на ЕЛС. Сп пглед на нивните специфики, 
пптребна е ппсебна регулатива преку кпја ќе се ппераципнализира и ппјасни нашинпт на успгласуваое 
на актите, следеоетп и известуваоетп за напредпкпт вп спрпведуваоетп.  

Пплитики и мерки на ЕЛС за пстваруваое на целите на 
ЗЕМЖМ  
Целта на ЗЕМЖМ, ЕЛС ја пстваруваат сп ппшитуваое на принциппт, прпмпција и унапредуваое на 
еднаквите мпжнпсти на жените и мажите вп реализацијата на свпите надлежнпсти. Притпа 
ппераципнализацијата е предвидена преку планираое и реализација на прппищаните мерки, кпи се 
разликуваат пп свпјата прирпда и впдат кпн пстваруваое на разлишни видпви прпмени ппврзани сп 
пстваруваое на рпдпвата еднаквпст. Тие треба да бидат претпшени вп планпвите, бучетите и 
извещтаите за рабптеоетп на ЕЛС. Ефикаснпста на пвпј прпцес е прпценуван низ некплку индикатпри 
кпи се изведени пд пдредбите, а кпи упатуваат на пбемпт и карактерпт на активнпстите преземени пд 
ЕЛС вп кпнтекст на ЗЕМЖМ.  

Кпнсултации, ушествп, ппдатпци 
Една пд клушните претппставки за развпј на лпкални пплитики кпи ќе гп унапредат квалитетпт на 
живптпт и благпспстпјбата на лпкалната заедница е сеппфатнипт увид вп статуспт, интересите и 
припритетите на жените и мажите, какп и предизвиците ппврзани сп пбезбедуваое еднакпв пристап и 
придпбивки за нив какп крајни кприсници пд рабптеоетп и кпристеоетп на ресурсите на ппщтината. 
Ова ппдразбира инфпрмираое и дпбиваое ппвратен пдгпвпр за припритетите, мерките и 
активнпстите и ресурсите кпи ппщтината ќе ги стави вп ппддрщка на реализацијата на стратещките и 
гпдищните планпви преку кпмуникација и вклушуваое, пспбенп на жените вп рабптата на ЕЛС.  

Инклузивнпста какп ппщт принцип вп планираоетп дпбива на знашеое и заради спрпведуваое на 
пбврската за прибираое предлпзи и мерки за пстваруваое на целта на ЗЕМЖМ, вп услпви на сè 
пппгранишен брпј активни лпкални прганизации и здруженија кпи рабптат на правата на 
унапредуваое на статуспт и пплпжбата на жените и рпдпвата еднаквпст.  

                                                             
10

 http://www. zels. org. mk/Default. aspx?id=3f8275f3-8697-4055-ab0f-b74cd1e87d62 
11

 „Прирашник за градпнашалниците и спветниците за надлежнпстите на лпкалната сампуправа“, шетвртп 
издание, Заедница на единиците на лпкалната сампуправа на Република Македпнија - ЗЕЛС ,  2017 http://www. 
zels. org. 
mk/Upload/Content/Documents/Dokumenti/%D0%9C%D0%9A/2017/Priracnik%20za%20gradonacalnici%20MK%20we
b. pdf 

http://www.zels.org.mk/Default.aspx?id=3f8275f3-8697-4055-ab0f-b74cd1e87d62
http://www.zels.org.mk/Upload/Content/Documents/Dokumenti/%D0%9C%D0%9A/2017/Priracnik%20za%20gradonacalnici%20MK%20web.pdf
http://www.zels.org.mk/Upload/Content/Documents/Dokumenti/%D0%9C%D0%9A/2017/Priracnik%20za%20gradonacalnici%20MK%20web.pdf
http://www.zels.org.mk/Upload/Content/Documents/Dokumenti/%D0%9C%D0%9A/2017/Priracnik%20za%20gradonacalnici%20MK%20web.pdf
http://www.zels.org.mk/Upload/Content/Documents/Dokumenti/%D0%9C%D0%9A/2017/Priracnik%20za%20gradonacalnici%20MK%20web.pdf
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Анализите за ушествп на жените и граданските прганизации ппкажуваат дека жените се решиси спсема 
исклушени пд прпцесите на планираое, дури и вп слушај кпга ппщтините имаат впсппставени практики 
на кпнсултации. Ппследната анкета за граданскп ушествп на лпкалнп нивп, ппкажува дека 77,6 % пд 
анкетираните жени никпгащ не биле вклушени вп прпцеси на пдлушуваое12.  

Вп анкетата спрпведена вп рамките на прпценката, 20 пд вкупнп 50 анкетирани ЕЛС ппспшиле дека 
спрпведуваат кпнсултации заради идентификација на мерки за еднаквите мпжнпсти на жените и 
мажите вп прпцеспт на ппдгптпвка на гпдищни ппщтински прпграми за 2019 гпдина. Најшестп, 
кпнсултациите се пднесувале на една прпграма (вп вкупнп 8 ЕЛС), дпдека има и ппединешни слушаи 
кпга вп прпцеспт на израбптка на ппвеќе ппщтински прпграми биле спрпведени кпнсултации за 
идентификација на мерки за еднакви мпжнпсти на жените и мажите.  

Анализата на Акција Здруженска за кпнсултациските практики при планираоетп на прпграмите и 
бучетпт за 2019 вп рамките на следеоетп на 18 ЕЛС пд псум регипни, мпже да се заклуши дека 
најшестп кпристен фпрмат на прибираое предлпзи пд граданите при планираоетп на ппщтините се: 
писмените предлпзи (6 ппщтини); спбирите на месни/урбани заедници (4 ппщтини); јавни расправи (4 
ппщтини); фпруми на заедницата (3 ппщтини); средби сп градпнашалници и служби (3); спстанпци сп 
претседатели на месни/урбани заедници (3 ппщтини); пращалник (2 ппщтини) и спстанпци сп 
директпри на лпкални институции (1 ппщтина). Притпа самп 6 пд нив пставиле ппдатпци за пплпвата 
структура на ппфатените градани. Инфпрмациите за перипдпт на пдржуваое ппкажуваат дека нашестп 
пвпј прпцес се пдвива вп нпември или декември, дпдека некпи пд ппщтините кпи пдгпвприле дека 
кпристат разлишни фпрми на кпнсултации тпа гп прават кпнтинуиранп вп текпт на гпдината. 
Забележлива е и решиси двпјна разлика вп ппфатпт на жени и мажи вп ппщтините кпи дпставиле такви 
ппдатпци. Од пдгпвприте за ппфатпт, дел пд ппщтините изјавуваат дека не спбираат такви ппдатпци, 
дпдека за пстанатите ппкажуваат дека биле ппфатени вкупнп 3.472 ушесници, пд кпи 1.183 се жени, а 
2.289 биле мажи. Притпа разликите вп ушествптп на жените вп ппединешните фпрми ппкажуваат дека 
највиспкп ушествп е пбезбеденп вп фпрумите на заедницата, щтп вп пснпва ги згплемува брпјките. 
Именп, забележливп е нискптп ушествптп на жените вп градански спбири и средби сп претседатели на 
месни/урбани заедници каде брпјпт се движи ппмеду 2 и 8 присутни жени.  

Штп се пднесува дп пбезбедените инфпрмации за граданите за припритетите, активнпстите и 
ресурсите пред тие да бидат дпнесени какп крајни пдлуки, ппдатпците ппкажуваат недпвплна јавна 
дпстапнпст на клушните планирашки дпкументи щтп е важен предуслпв за сущтинскп граданскп 
вклушуваое и придпнес. Вп ппвеќетп ппщтини е забележанп делумнп, тещкп дпстапнп или 
ненавременп пбјавуваое на клушните акти на веб-страниците, имајќи ги предвид стандардните 
шекпри пд фази на планираое и усвпјуваое. Од анализираните 18 ппщтини, самп 1 ппщтина ги има 
пбјавенп предлпг-прпграмите за развпј, три ппщтини пбјавиле предлпг-бучети, пстанатите 14 ппщтини 
немаат пракса на пбјавуваое на прпграмите и бучетите вп нацрт или предлпг-фазата, сп пбезбеден 
дпвплен перипд за јавен увид и мпжнпст за ппдгптпвка на предлпзи за унапредуваое или прпмени вп 
клушните планирашки дпкументи вп пбластите на надлежнпст. Ущте ппмалку имаат пракса на 
прилагпдуваое на спдржината на клушните прпграмски и бучетски намери сп цел таа да биде 
ппразбирлива за јавнпста13. Ова гп пптврдуваат и интервјуираните претставнишки пд двете лпкални 
прганизации, кпи ја истакнуваат недпвплната транспарентнпст, пднпснп јавната дпстапнпст на 
дпкументите и инфпрмациите.  

Ппдатпците кпи ги прибираат и анализираат ппщтините се неппхпден предуслпв за сппдветнп 
планираое, кпе е заснпванп на кредибилни статистишки и други анализи за спстпјбите сп пристаппт дп 
услуги за жените и рпдпвипт јаз вп пдделните пбласти на надлежнпст. Медутпа ппщтипт заклушпк е 

                                                             
12

Суншица Саздпвска „Граданскп ушествп“ Македпнски центар за медунарпдна спрабптка (МЦМС) Телма телевизија (2018) 

дпстапнп на: http://www. mcms. mk/images/docs/2018/gragjansko-uchestvo-izveshtaj. pdf пристапенп на 15.11.2019.  
13

 Непубликувани истражуваоа на Здружение за унапредуваое на рпдпвата еднаквпст Акција Здруженска, 
Скппје, 2018. 

http://www.mcms.mk/images/docs/2018/gragjansko-uchestvo-izveshtaj.pdf
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дека ппщтините немаат впсппставена пракса ниту систем на прибираое, анализа и упптреба на 
рпдпвп релевантни ппдатпци.  

Од ппдатпците пд спрпведената анкета вп рамките на прпценката, 18 ЕЛС пдгпвприле дека прибираат 
и анализираат рпдпвп разделени ппдатпци заради следеое на еднаквите мпжнпсти на жените и 
мажите вп пбластите на надлежнпст. Најшестп, станува збпр за 2 дп 3 надлежнпсти на ЕЛС.  
 
Дискусиите пд фпкус групите ги пптврдуваат пвие ппдатпци сп пглед на тпа щтп ппвеќетп ушесници 
изјавуваат дека псвен врабптени вп администрација и ушеници пп ушилищта немаат друга статистика. 
Ваква статистика птсуствува и вп базите сп ппдатпци за бизнис-сектпрпт. Ппвеќетп пд нив пптврдуваат 
дека немаат статистика за да пдредат припритети и дека се принудени да пдат пд сектпр дп сектпр и 
механишки да спбираат ппдатпци. 
 
Од пвие ппдатпци мпже да се заклуши дека вп ппвеќетп ппщтини не се впсппставени пснпвните 
претппставки за идентификација и увид вп припритетите ппврзани сп планираоетп на пплитиките и 
бучетите на граданите, пспбенп на жените, какп услпв за спрпведуваое на пбврската за прибираое 
предлпзи за мерки. Една пд интервјуираните кппрдинатпрки смета дека нема пптреба да ги 
кпнсултира бидејќи сппред нејзинп мислеое тие не би знаеле да дадат сппдветни предлпзи „...щтп 
знаат тие...“. Отсуствптп на ппдатпци какп ппјдпвна пснпва за утврдуваое на припритетите вп 
прпцеспт на планираое е истп така системски прпблем кпј гп ппставува пращаоетп за тпа каква е 
ппщтата пракса на ппщтините вп утврдуваоетп на припритетите.  
Од дискусиите на фпкус групите сп претставниците на ппщтинската администрација, за пращаоетп на 
тпа какп се утврдуваат припритетите, мпже да се заклуши главна улпга имаат градпнашалникпт и 
ракпвпдителите, а некпи реализираат кпнсултации за припретизираое пп прпграми, сп тпа щтп 
најгплем дел пд предлпзите на граданите се вп инфраструктурата. Вп сите ппщтини најгплемп знашеое 
дпбиваат активнпстите вп урбанизмпт и кпмуналните дејнпсти/услуги, бидејќи сппред некпи пд 
ушесниците „тпа е пна щтп граданите мпжат да гп видат и сп щтп ппщтината мпже да се 
ппфали“. За пстанатите пбласти на надлежнпст, сппред нивните изјави, „има прпграми и мерки какп 
на пример мерка за пслпбпдуваое пд плаќаое вп градинките за сампхрани рпдители, пбуки и 
едукации за ранливи категприи, нп нищтп пд тпа не е видливп“. Прпграмираоетп сппред 
ушесниците се пдвива на нашин кпј се спстпи пд дпнесуваое на стандардни прпграми пд гпдина вп 
гпдина, сп прпмени вп спдржината кпи се услпвени пд прпекти и средства на надвпрещни актери и 
дпнации, или пние кпи прпизлегуваат пд мпжнпсти кпи ги пбезбедува централната власт. Она щтп не е 
реализиранп пп прпграми или се мпдифицира и се префрла за наредна гпдина или сп ребаланс се 
пренаменуваат за нещтп другп.  

Сепак, дури и вп слушај на наспшуваое на самп една пд пбластите на надлежнпст, треба да се земат 
предвид и ппдатпците кпи укажуваат на привилегиранпст на урбаните средини вп реализација на 
активнпстите на ЕЛС вп пднпс на руралните. Лпщата или птсуствптп на пснпвната кпмунална и 
спцијална инфраструктура и услуги се клушните фактпри кпи влијаат на мпжнпстите на жените вп 
разлишни пбласти, дпдека уредуваоетп и разубавуваоетп на јавните прпстпри вп населените места 
надвпр пд градпвите се третира какп луксуз. Ппдатпците за припритетите на жените пд руралните 
заедници ппкажуваат дека и за нив, пваа пбласт на надлежнпст е клушен припритет14.  

Вп идентификација и пдгпвпр на пптребите на граданите вп најппщта смисла, нп и вп кпнтекст на 
спрпведуваое на пбврските за впсппставуваое еднакви мпжнпсти за жените и мажите, пспбенп пние 
ппврзани сп интегрираое на принциппт вп целпкупнптп рабптеое на ппщтината, предмет на 
испитуваое беа капацитетите на администрацијата вп ппглед на нивнипт пбем, квалификации и 
пдгпвпрнпста вп планираоетп, следеоетп и пдгпвпрнпста за спрпведуваое на задашите.  

                                                             
14

 Непубликувани истражуваоа пд Здружение за унапредуваое на рпдпвата еднаквпст Акција Здруженска, 
Скппје 2018,  ппдатпци пд 686 анкетирани жени пд 12 населени места.  
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За ппщтипт капацитет на администрацијата гпвпрат ппдатпците пд анкетата и дискусиите пд фпкус 
групите сп претставниците на ппщтинската администрација.  

Сппред пдгпвприте пд анкетата, брпјпт на врабптени вп ЕЛС се движи пд 8 вп Арашинпвп, 10 вп Кпнше 
и 11 вп Вевшани и Лпзпвп, па сè дп 328 вп Тетпвп и 650 вп Град Скппје. Од дискусијата на фпкус групите 
ппвеќетп претставници на администрацијата ппспшија на два клушни предизвици какп фактпри кпи 
влијаат на сппменатите прпцеси, а кпи се пд пплитишка и финансиска прирпда. Најилустративна е 
изјавата на еден пд ушесниците сппред кпј „Врабптени има мнпгу, ама нема рабптници“. Дел пд 
ушесниците птвпренп ппспшуваат на виспката партизиранпст на администрацијата кпја дпведува дп 
врабптуваоа на лица сп несппдветнп пбразпвание и искуствп на ппзициите, дпдека ппвеќетп сметаат 
дека вп услпви кпга најгплем дел пд бучетпт се трпщи за плати на администрацијата, не пстанува 
мнпгу за реализација на прпграмите. Сппред еден ушесник „90 % пд бучетпт пд сппствени средства 
се трпщи за плати на администрацијата... щтпм граданите ги плаќаат данпците, се задпвплни 
пд рабптата на Опщтината“.  

Дппплнителнп, некпи пд нив се ппжалија дека генералнп пд централнп нивп дпбиваат најразлишни 
задаши, нп не и средства за нивна реализација. За дел пд ппщтинските претставници гплем предизвик 
е птсуствптп на кпмуникацијата и кппрдинација ппмеду службите и интерперспналните пднпси 
„Кпмуникацијата внатре мнпгу реткп се пдвива писменп пп мејл, бидејќи така пстанува трага“. 
Реткп кпја ппщтина има впсппставенп систем на дпделуваое кпнкретни задаши и механизми за 
следеое на спрпведуваоетп на пбврските. Вп некпи ппщтини еднащ неделнп се пдржуваат спстанпци 
сп ракпвпдители на сектпри и таму се делат задаши за наредната недела, а секпј петпк, секпј рабптник 
ппднесува извещтај за срабптените задаши вп електрпнски систем. Сепак и вп услпви на вака ппставен 
систем ппдатпците се внесуваат кплку да се задпвпли фпрмата „редпвнп внесуваме, ама щтп 
внесуваме...“. Именп, ниту еден пд ушесниците не изјави дека има слушај на санкципнираое на 
неспрпведуваое на некпја дпделена задаша.  

Вп вакви пкплнпсти, пращаоетп на еднаквите мпжнпсти на жените и мажите какп пбврска пд ЗЕМЖМ 
впппщтп не се третира какп припритет. Освен инфпрмиранпста за пбврските пд ЗЕМЖМ кпја е мнпгу 
слаба, пва пращаое е далеку пд пплитишки припритет. Пптврда за пва се и изјавите пд кпнсултираните 
лпкални прганизации кпи ппвеќе гпдини спрабптуваат сп разлишни спстави. Сппред нив 
инфпрмиранпста е на мнпгу нискп нивп сп пглед на тпа щтп се спрпведува самп пбврската за 
впсппставуваое кпмисии за ЕМЖМ и именуваое кппрдинатпри за ЕМЖМ какп и за дпставуваое 
гпдищни извещтаи. Од нивните искуства сп следеоетп на спрпведуваоетп на ЗЕМЖМ, на 
администрацијата не ѝ е јаснп зпщтп им се бараат за анализа прпграмите кпи не се за рпдпва 
еднаквпст и какп се тие релевантни за унапредуваое на ЕМЖМ.  

Претставниците на ппщтинската администрација сметаат дека истптп нема ниту да дпбие внимание 
дпкплку не се пренесе какп финансирана надлежнпст. Именп, ппвеќетп сметаат дека ЕМЖМ треба да 
биде децентрализирана надлежнпст сп блпк дптации и дека самп вп тпј слушај ЗЕМЖМ ќе 
функципнира и не би зависел пд пплитишката вплја. Дел пд нив сметаат дека дпкплку некпј ппстпјанп 
гп птвпра пращаоетп, градпнашалниците ќе пстанат фпкусирани, а некпи дека „градпнашалникпт е 
птвпрен за рабпта, нп мнпгу зависи пд тпа какп ќе му се пласира пращаоетп“. Сепак највпешатливи 
се изјавите на дел пд претставниците пд ппмалите ппщтини кпи сепак не гп гледаат пращаоетп какп 
припритетнп, сп пглед на тпа щтп „немаат канализации ущте, а не па пдделение за рпдпва 
еднаквпст“, а за некпи прешка се и традиципналните фактпри „....а на ппщтина не е рабпта да 
менува традиција“. Овпј став ги илустрира и предизвиците ппврзани сп спрпведуваоетп на пснпвните 
мерки, кпи, меду пстанатптп треба да впдат кпн прпмена на традиципналните стерептипни ставпви, 
ппщтествените и културните пбишаи и да птстрануваат секаква практика кпја се заснпвува на 
инферипрнпста или суперипрнпста на еднипт или другипт ппл и традиципналната улпга на жените и 
мажите. 
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Прпграми и планпви за еднакви мпжнпсти на жените и мажите  
Вп 2013 гпдина, самп 7 (9 %) пд единиците за лпкална сампуправа усвпиле Гпдищен план за 
имплементација на ппсебни мерки за впсппставуваое ЕМЖМ за 201415.  

Вп 2015 нема ппзнашителен напредпк сп пглед на тпа щтп самп 9 (13 %) пд ЕЛС усвпиле гпдищен план 
на ппщтината сп пснпвни и ппсебни мерки за 2016. Наместп гпдищен план на ппщтината, 8 ппщтини 
имаат Прпграма на Кпмисијата за ЕМЖМ, 8 ЕЛС имаат дпнесенп ппвеќегпдищни Лпкални акциски 
планпви за ЕМЖМ, а 61 ЕЛС не дпнеле никакпв план сп мерки.16 

Од ппдатпците пд спрпведена анкета вп рамки на прпценката мпже да се кпнстатира дека пд вкупнп 
50 ЕЛС кпи пдгпвприле, самп 35 имаат ппсебен дпкумент вп кпј се планирани мерки за еднакви 
мпжнпсти на жените и мажите. Најшестп, ЕЛС имаат гпдищни прпграми (21 ЕЛС), гпдищни акциски 
планпви (16 ЕЛС), или стратегии (5 ЕЛС) за еднакви мпжнпсти на жените и мажите. Притпа дел пд 
ппщтините имаат усвпенп два дпкументи (најшестп прпграма и акциски план), па пттука вкупнипт збир 
на дпкументи е ппгплем пд брпјпт на ппщтини кпи имаат усвпенп дпкумент за еднакви мпжнпсти на 
жените и мажите.  

Освен виспкипт брпј ппщтини кпи немаат никакпв план какп ппказател за несппдветнипт третман на 
пбврските пд ЗЕМЖМ пд страна на клушните пдгпвпрни лица вп ЕЛС какп субјект, забележливп е 
птсуствптп на стратещки пристап вп впсппставуваое на еднаквите мпжнпсти на жените и мажите, сп 
пглед на малипт брпј ппщтини кпи усвпиле вакпв дпкумент.  

Дппплнителнп, ппстпи гплема невпеднашенпст вп називите на планирашките дпкументи кпи пп 
прирпда се разлишни вп нивптп на прпмени, перипдпт на кпја се пднесуваат и сл.  

Кпнфузијата сп именуваоетп мпже да прпизлегува пд пдредбата вп ЗЕМЖМ вп кпја тие се задплжени 
да ппдгптвуваат гпдищен план сп мерки. Имајќи гп предвид стандарднипт назив на гпдищните 
планирашки дпкументи вп ЕЛС се „Гпдищна прпграма на (назив на ппщтина)...“ вп пдредена пбласт 
на надлежнпст, пптребнп е успгласуваое на пдредбата заради изеднашуваое на статуспт на 
гпдищните планпви за ЕМЖМ сп пстанатите гпдищни прпграми, кпи се ппврзани и сп бучетските, 
заради щтп пп структура и спдржина би требалп да бидат успгласени. Илустрација за ваквата 
кпнфузија е пдгпвпрпт на бараое за пристап дп инфпрмации пд јавен карактер дпставенп дп Акција 
Здруженска пд една ппщтина, кпја на пращаоетп дали е ппдгптвен гпдищен план сп мерки за ЕМЖМ, 
пдгпвприле дека такпв план не е ппдгптвен, нп имаат усвпенп гпдищна прпграма на ппщтината сп 
мерки за ЕМЖМ.  

Кај некпи ппщтини е сè ущте актуелна праксата на ппдгптпвка на акциски планпви и гпдищни 
прпграми на Кпмисиите за ЕМЖМ кпищтп щтп пп спдржината и метпдплпгијата на реализација 
птстапуваат пд делпкругпт на рабпта на пвие тела и кпи ја замаглуваат пбврската на ппщтината за 
ппдгптпвка на гпдищен план.  

Сепак пна щтп најмнпгу загрижува е птсуствптп на жените и мажите вп називите на планпвите на дел 
пд ппщтините. Од анализата на спдржината на примерпк пд 11 анализирани прпграми, дури 4 имаат 
гпдищна прпграма за еднакви мпжнпсти. Ова мпже да се дплжи на тпа щтп дел пд пдредбата пд 
ставпт еден прппищува пбврска за ппшитуваое на принциппт на еднакви мпжнпсти, щтп навидум 
изгледа какп технишки прппуст, нп ваквите кпнцептуални недпследнпсти се прпвлекуваат низ целипт 
закпн. Дппплнителнп тенденцијата вп пвие планпви какп мерки и активнпсти да се внесат активнпсти 

                                                             
15

 „Две гпдини пптпа: Мпнитпринг на напредпкпт вп примената на Закпнпт за еднакви мпжнпсти на жените и 
мажите“, Здружение за унапредуваое на рпдпвата еднаквпст Акција Здруженска, 2015, пристапенп на 
15.11.2019, дпстапнп на: http://zdruzenska. org. mk/wp-content/uploads/2015/07/Final-Monitoring-2-godini-potoa-
FINAL. pdf 
16

 Непубликувани истражуваоа пд Здружение за унапредуваое на рпдпвата еднаквпст Акција Здруженска, 
Скппје, 2016. Од вкупнп 81 ппщтина вп РСМ, сп истражуваоетп се ппфатени ппдатпците и инфпрмациите кпи се 
пднесуваат на 70 ппщтини (86 %), кпи дпставиле пдгпвпр на бараоата за пристап дп инфпрмации пд јавен 
карактер.  
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вп кпи целни групи се млади, ушеници, лица сп пппрешенпст, ппщти категприи градани, рпдители и сл., 
вп тематски дпмени кпи немаат директна ниту ппсредна ппврзанпст или сп еднаквите мпжнпсти на 
жените и мажите или се пд дпменпт на ппщта недискриминација. Се шини дека влијание има и тпа 
щтп вп гплем брпј ппщтини планпвите се изгптвуваат вп рамките на разлишни прпекти реализирани вп 
спрабптка сп надвпрещни актери (градански здруженија и медунарпдни прганизации), или врз пснпва 
на реализирани слишни активнпсти, а кпи се шестп медусебнп неуспгласени или имаат разлишна цел. 
Истп така дел пд прпграмите вп пснпва ги спдржат активнпстите предвидени сп прпектите вп кпи се 
вклушени ппщтините17.  

Заради пва пптребнп е прецизираое на фпкуспт и дпменпт кпј гп уредува ЗЕМЖМ, заради мпжните 
предизвици ппврзани сп кпнцептуалните недпследнпсти вп ппстпешкипт текст за субјектите кпи сп 
вака прппищани пбврски немаат јасна претстава за специфишните цели и целните групи кпи ги уредува 
ЗЕМЖМ. Дппплнителнп ваквата спстпјба пстава прпстпр за субјектите, вклушувајќи ги и пние кпи 
рабптат вп ппддрщка на спрпведуваоетп и пстваруваоетп на негпвата цел, за негпвп прпизвплнп 
тплкуваое.  

Забележлив е и невпеднашен и пгранишен пбем на инфпрмации вп спдржината на планпвите. 
Отсуствптп на систематска пракса на прибираое рпдпвп релевантни ппдатпци за кпнтекстпт и за 
ппфатпт на кприсници се рефлектира вп прпграмите сп пглед на тпа щтп вп ппвеќетп птсуствува 
специфишна елабпрација на пптребите, ппдатпци за рпдпвите јазпви или сппдветна кпнтекстуална 
инфпрмација пд кпја мпже да се заклуши какп се припретизирани пбластите. Аналитишките 
инфпрмации кпи ги спдржат планпвите, вп птсуствп на кпнкретни ппдатпци за спстпјбата вп пбласта 
наликуваат на едукативна спдржина. Планпвите е невпзмпжнп да се пценат вп смисла на 
релевантнпст, заради птсуствптп на инфпрмација за резултатите пд претхпдната гпдина, и 
кпмплетната неппврзанпст на аналитишките инфпрмации (најшестп ппщти демпграфски и застапенпст 
на жени и мажи вп ппглед на ушествптп вп структурите на пдлушуваое) сп некпи пд мерките. Штп се 
пднесува дп целите, тие се тплку ппщтп ппставени щтп вп птсуствп на кпнкретни ппдатпци за 
пшекуваните резултати, се ппвтпруваат. Вп некпи пд планпвите се забележува ппвтпруваое на 
спдржината вп ппвеќе гпдини. Вп една ппщтинска прпграма кпја се усвпјува две гпдини пп ред, какп 
ппщта цел се ппвтпрува дефиницијата за еднакви мпжнпсти на жените и мажите, а какп активнпст е 
наведена дефиницијата за дискриминација. За праксата на усвпјуваое на планпви сп иста спдржина 
гпвпри изјавата на една пд интервјуираните, шленка на кпмисија „Отсекпгащ се правелп ’кппи пасте‘ 
на Прпграма, на АП, ми се шини пд 2014 гпдина, тпа е ’ради реда‘, да се има. Јас и Ивана (шлен на 
Кпмисијата за ЕМЖМ) немаме искуствп на пваа тема. Дури се слуши при кппираоетп да пстане 
дури и ппгрещна гпдина, па мпралп да се реагира, да се смени барем датумпт“. 

Ппвеќетп прпграми се ппдгптвени вп рамка, или ја имаат вп прилпг. Овие фпрмати на рамки се 
разликуваат пд ппщтина вп ппщтина, а вп кпја е спдржан преглед на целите, задашите/активнпстите, 
перипдпт, пдгпвпрните лица/сектпри или нпсители на активнпста. Дел пд ппщтините имаат 
индикатпри или инфпрмација за пшекуваните резултати. Ппвеќетп прпграми спдржат финансиски 
инфпрмации сп тпа щтп кај ппвеќетп не се утврдени и бучетските прпграми/ставки, ниту намената.  

Ваквата невпеднашенпст упатува на пптребата пд издвпјуваое на пбврската за ппдгптпвка на 
гпдищнипт план сп мерки за еднакви мпжнпсти на жените и мажите вп ппсебна пдредба, какп и 
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 Планпви сп мерки за унапредуваое на еднаквите мпжнпсти на жените и мажите на ппщтини кпи се предмет 
на анализа: Прпграма за активнпстите на Опщтина Гпстивар вп пбласта на ЕМЖМ за 2019; Прпграма за 
активнпстите на Опщтина Струмица вп пбласта на ЕМЖМ за 2019; Прпгпграма за активнпстите пд пбласта на 
ЕМЖМ вп Опщтина Аерпдрпм за 2019; Прпграма за активнпстите на Опщтина Карппщ пд пбласта на ЕМЖМ за 
2019; План за активнпсти вп пбласта на рпдпва рамнпправнпст на Опщтина Тетпвп за 2019; Прпграма за 
активнпстите на Кпмисијата за рпдпва рамнпправнпст при Опщтина Свети Никпле за 2019; Прпграма и акципнен 
план на Кпмисијата за ЕМЖМ на Опщтина Центар за 2019; Гпдищна прпграма за ЕМ на Опщтина Штип за 2019; 
Прпграма за активнпстите на Опщтина Крива Паланка вп пбласт на ЕМ за 2019; План за рабпта на Кпмисијата за 
ЕМ при Спветпт на Опщтина Берпвп; Прпграма за рабптата на Кпмисијата за ЕМ 2019.  
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дппплнуваое на пдредбата сп пбврска за прппищуваое на фпрмата и структурата на спдржината на 
гпдищнипт план.  

Истп така вп ЗЕМЖМ треба да се предвиди и специјализиран систем на ппказатели и механизми за 
следеое на резултатите на нивп на лпкалната власт, кпи ќе бидат спставен дел на редпвните 
ппщтински прпцеси, имајќи ги предвид сппменатите предизвиците на ппщтините сппменати ппгпре вп 
прпценката.  

 

Инкпрпприраое на принциппт на ЕМЖМ вп планпвите вп пбластите на надлежнпст 
И ппкрај недпвплната пракса на кпнсултации и систематскп прибираое, анализа и упптреба на рпдпвп 
релевантни ппдатпци, дел пд ппщтините имаат ппдгптвенп рпдпви анализи за некпи пд прпграмите, 
кпи се пснпвен предуслпв за инкпрпприраое на принциппт на ЕМЖМ вп прпграмите и бучетите какп 
пбврска пд ЗЕМЖМ.  

Сепак самп 10 ЕЛС пд анкетираните ппщтини ппдгптвиле рпдпва анализа вп ппдгптпвката на гпдищни 
ппщтински прпграми за 2019 гпдина. Најшестп, станува збпр за една дп три рпдпви анализи, дпдека 
Опщтина Дпрше Петрпв има спрпведенп 5 рпдпви анализи за разлишни ппщтински прпграми.  

14 ЕЛС идентификувале рпдпви индикатпри вп гпдищните ппщтински прпграми за 2019 гпдина, и тпа 
најшестп индикатприте биле ппставени вп една дп две прпграми.  

9 ЕЛС вп ппщтинските гпдищни прпграми за 2019 вклушиле и инфпрмација за планиранипт ппфат на 
кприсници пп ппл. Слишнп какп и вп претхпдните слушаи, станува збпр за најмалку една дп најмнпгу 
пет разлишни прпграми вп една ЕЛС. Од друга страна, 11 ЕЛС вп извещтаите за реализација на 
гпдищните прпграми за 2018 вклушиле ппдатпци за реализиранипт ппфат на кприсници пп ппл, истп 
така за најмалку една дп најмнпгу пет разлишни прпграми вп една ЕЛС.  

Сепак ппдеталната анализа на прпграмите за спцијална защтита и лпкален екпнпмски развпј за 2017 и 
2018 вп 5 ппщтини вп пднпс на екпнпмскп зајакнуваое на жените и услуги пд спцијална защтита 
идентификувани какп припритет, ппкажуваат ппразителни резултати. Вп пвие гпдищни планпви кај 
сите ппщтини птсуствува каква билп рпдпвп релевантна аналитишка инфпрмација, рпдпвп специфишни 
цели, ниту се идентификувани рпдпви индикатпри. Единственп вп две ппщтини, вп прпграмата за 
лпкален развпј се сппменати жени какп целни групи18.  

Се шини дека пдгпвпрнпста за планираое на пплитиката за ЕМЖМ на ппщтините е лпцирана кај 
институципналните механизми, за щтп збпруваат ппдатпците пд анкетата за тпа кпј е вклушен вп 
ппдгптпвката на планирашките дпкументи.  

Од вкупнп 50 ЕЛС кпи пдгпвприле на пва пращаое, вп 39 ппдгптпвката на ваквите дпкументи им е 
препущтена на кппрдинатпр(к)ите за ЕМЖМ. Вп 30 ЕЛС, ппкрај кппрдинатпр(к)ите ушествуваат и 
кпмисиите за ЕМЖМ, а вп 22, ппкрај кппрдинатпр(к)ите ушествува и ппщтинската администрација. 15 
ЕЛС пдгпвприле дека ги вклушуваат и граданските прганизации вп ппдгптпвката на пвие дпкументи, а 
дпдека 5 ЕЛС пдгпвприле дека вклушуваат и други актери, какп щтп се спветници вп Спветпт на ЕЛС, 
Интерсектпрска група за рпдпвп пдгпвпрнп бучетираое, какп и претставници на други јавни 
институции и устанпви фпрмирани пд ЕЛС.  

Кпга ќе се кпмбинираат резултатите, вп самп 16 ЕЛС истпвременп се вклушени кппрдинатпр/ка, 
кпмисија за ЕМЖМ и ппщтинска администрација. Истп така, дпадаме дп ппдатпк дека кај 9 ЕЛС вп 

                                                             
18

 „Третман на рпдпт вп ппщтинските бучети и прпграми - Сумарен извещтај пд следеое вп ппщтините Струмица, 
Кавадарци, Радпвищ, Центар и Карппщ“, Здружение за унапредуваое на рпдпвата еднаквпст Акција Здруженска, 
2018, пристапенп на 15.11.2019, дпстапнп на: http://zdruzenska. org. 
mk/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-
%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-
%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%82-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%bf/ 
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ппдгптпвката на дпкументите за ЕМЖМ се вклушени сите наведени актери, т.е. кппрдинатпр(к)ите за 
ЕМЖМ, кпмисиите за ЕМЖМ, ппщтинската администрација и граданските прганизации.  

Вп дел пд ппщтините ппфатени сп пвпј прпект се пдвива прпцес на ппдгптпвка на стратещки планпви. 
Вп недпстиг на серипзна пплитишка вплја и маргинализацијата на пращаоетп кај клушните ракпвпдни 
и пдлушувашки структури на ппщтините, и пд метпдплпгијата на нивната ппдгптпвка, извесна е 
судбината на пвие дпкументи, и ппкрај дпбрите намери на пние кпи ги иницирале.  

Сппред ппдатпците пд интервјуата и фпкус групите се шини дека пна щтп ппщтините гп спрпведуваат 
какп иницијативи или активнпсти се резултат на прпектни активнпсти кпи се реализираат вп рамките 
на спрабптката сп лпкални здруженија и медунарпдните прганизации, сп пглед на тпа щтп сите 
ушесници пптврдуваат дека нема иницијатива или активнпсти надвпр пд прпекти вп рамки на 
спрабптката.  

Опщтипт заклушпк пд сите претхпдните напди е дека птсуствува системски пплитишки и прпграмски 
пдгпвпр вп наспка на пстваруваое на целите на ЗЕМЖМ пд страна на клушните ракпвпдни и 
пдлушувашки структури на ЕЛС и дека пращаоетп на ЕМЖМ какп закпнска пбврска е спсема 
маргинализиранп. Интегрираоетп на принциппт на ЕМЖМ какп стратещки пристап вп рабптата на 
ЕЛС, и ппкрај надвпрещни иницијативи вп таа наспка, е невпзмпжнп без пптребнптп разбираое и 
пплитишката вплја какп прв предуслпв за пстваруваое на пстанатите претппставки за нејзина 
примена19.  

Притпа, пвпј предуслпв делумнп мпже да се пбезбеди преку измени на пснпвните закпни кпи ја 
регулираат рабптата на ЕЛС, вклушувајќи гп и финансираоетп, какп и други мерки на пплитика кпи 
пдат ппнатаму пд краткпрпшни пбуки и ппддрщка, нп и амбиципзни пшекуваоа вп ппглед на 
практикуваое на рпдпв мејнстрим вп рамки на прпекти вп услпви на недпвплни елементарни 
предзнаеоа и пснпвни институципнални претппставки.  

Ппсебни мерки 
Ппдатпците пд анкетата спрпведена вп рамките на прпценката ппкажуваат дека ЕЛС најшестп 
спрпведуваат прпграмски мерки, за разлика пд пхрабрувашките и ппзитивните мерки.  

Најшестп, какп прпграмски мерки, ЕЛС спрпведуваат кампаои за ппдигаое на свеста за рпдпвата 
еднаквпст и за рпдпвп базиранп насилствп, кпи вппбишаенп вклушуваат израбптка на прпмптивни 
материјали, јавни дебати, трибини и рабптилници, најшестп прганизирани вп спрабптка сп градански 
прганизации кпи рабптат вп пбласта. Какп најшест слушај, некплку ЕЛС спрпведуваат активнпсти за 
јакнеое на капацитетите на жените при птппшнуваое, впдеое и развиваое на сппствен бизнис.  

Ппмалку пд 10 ЕЛС ппспшиле дека вклушуваат пхрабрувашки мерки. Имаме примери кпга вп ппвиците 
за градански прганизации се пдвпјуваат средства специфишнп за прганизации кпи рабптат на рпдпва 
еднаквпст, а истп така има и еден слушај да се кпристат рпдпвп сензитивни критериуми при 
дпделуваое на грантпви за ппддрщка на граданските прганизации. Вп смисла на ппсебни мерки, 
важен аспект е и спдржината/амбицијата на критериумите. Именп еднп е фпрмулација на индикатпри 
за следеое на дистрибуцијата на средствата дп разлишни прганизации и тематски пращаоа, а друг 
пристап би бил критериум сп кпј се дава преднпст или ппвиспкп бпдуваое.  

Вп пднпс на ппзитивните мерки, мнпгу мал брпј ппщтини навеле кпнкретни примери. Ппстпи една ЕЛС 
(Опщтина Делшевп) каде е впведена пплитика на именуваое лица пд ппмалку застапенипт ппл вп 
управните и надзпрните пдбпри, кпмисиите и рабптните тела кпи се фпрмираат пд страна на 
градпнашалникпт и Спветпт на Опщтината.  

Овие напди ппкажуваат дека нема ппгплеми прпмени вп пднпс на ппдатпците пд следеоетп на 
спрпведуваоетп на ЗЕМЖМ за две гпдини пд негпвптп усвпјуваое.  

                                                             
19  Gender mainstreaming Conceptual framework, methodology and presentation of good practices, Directorate 

General of Human Rights Strasbourg, 2004, пристапенп на: 15.11.2019, дпстапнп на: https://rm. coe. int/1680596135 

https://rm.coe.int/1680596135
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Резултатите пд 2012 и 2013 гпдина се спвпадаат вп ппглед на преземените ппзитивни мерки кпи ниту 
една ЕЛС вп рпк пд две гпдини не ги преземала, какп и вп ппглед на преземените пхрабрувашки мерки 
пд самп една единица на лпкална сампуправа. Вп ппглед на прпграмските мерки, вп 2013 гпдина 20 
(15 %) пд единиците на лпкалната сампуправа преземале вакви мерки, за разлика пд 2012 гпдина кпга 
тпј брпј изнесува 15 (19 %). Вкупнипт брпј на преземени мерки вп 2013 гпдина изнесува 32. Дпкплку се 
анализира карактерпт на преземени ппсебни мерки вп тпј перипд, забележлив е фпкуспт на 
изгптвуваое и спрпведуваое на акциски планпви за ЕМЖМ/рпдпва рамнпправнпст; ушествп и 
прганизација на семинари и пбуки (администрација, млади, жени и други целни групи), ппдгптпвка и 
издаваое на едукативна литература (прирашници, брпщури и сл. ), Привременп згрижуваое на жртви 
пд семејнп насилствп и птвпраое на СОС центри и линии, иницијативи за ппттикнуваое на ушествптп 
на жените вп месната сампуправа.  

Анализата на видпт и спдржината на ппсебни мерки кпи ппщтините изјавуваат дека ги преземале е 
птежната заради пшигледнптп неразбираое на нивната прирпда кај ппвеќетп, пспбенп на ппзитивните 
и пхрабрувашките, какп и заради пгранишуваоата за нивна валидација вп смисла на нивнп усвпјуваое 
вп фпрмална ппстапка спгласнп шленпт 8 пд ЗЕМЖМ. Именп сппред инфпрмациите пд 
претставнишката на МТСП, дпсега немаат дпбиенп план за имплементација на ппсебните мерки на 
мислеое.  

Така вп малкуте ппщтини кпи дпставиле пдгпвпри на анкетата за преземени разлишни видпви мерки, 
дел навеле иста спдржина вп сите три категприи ппсебни мерки, а кај дел пписпт спсема птстапува пд 
прирпдата и целта на типпт на мерката кпја се ппищува. Така вп ппзитивни мерки, псвен щтп се 
сппменати цела низа активнпсти, има такви кпи се ппвеќе ппврзани сп пристаппт на интегрираое на 
рпдпт вп планпвите и управуваоетп, заради щтп спадаат вп пснпвни мерки, какви щтп се рпдпви 
анализи. Некпи пак мпжеби ќе имаат ппзитивнп влијание, нп на никакпв нашин не мпжат да се 
ппдведат ппд ппзитивни мерки, какви щтп се на пример ренпвираоетп на градинки, пбезбедуваое на 
спцијална защтита на стари лица и сл. Интереснп е тпа щтп слишна активнпст каква щтп е 
прпщируваоетп на градинките за некпи ппщтини е пхрабрувашка мерка.  

Овие ппдатпци ппкажуваат дека нема ппгплеми прпмени вп разбираоетп на кпнцептпт на ппзитивна 
дискриминација и афирмативна акција щтп мпже да се дплжи на буквалнп сфаќаое на ппзитивнпста 
и пхрабруваоетп. Од анализата на Акција Здруженска на спдржината на гпдищните извещтаи на 38 
ппщтини за 2015 кпи известиле за преземени мерки, забележлива е истата кпнфузија пкплу 
ппзитивните и пхрабрувашките мерки кпи ппщтинските власти ги усвпјуваат. Така, вп пписпт на 
ппзитивни мерки се среќаваат дисеминација на брпщури, птвпраое детски градинки, прганизираое 
кампаои и рабптилници, прибираое рпдпвп разделени ппдатпци, а има и изградба на сппртска сала. 
Вп пхрабрувашките за гплем дел не мпже да се утврди спдржината, бидејќи се фпрмулирани какп 
тематски пбласти „Жената и пдлушувашките прпцеси“ или пак се ппместени ппдатпци за пплпвата 
структура на спставпт на кпмисиите вп спветпт, а дел се пднесуваат на ппдигаое на свеста на жените 
за ппределенп пращаое. Истп така, се ппвтпрува згрижуваоетп на децата какп услуга кпја се смета за 
релевантна за жените.  

Освен тпа щтп дпминираат прпмптивни и едукативни активнпсти кпи имаат исклушителнп слаб 
пптенцијал за прпмени, спдржината на дел пд мерките за ЕМЖМ кај дел пд ппщтините без разлика на 
нивната гплемина (на пр. кај Бпгданци, Велес, Град Скппје, Брвеница, Дпрше Петрпв, Чаир) е спсема 
иста вп перипд пд ппвеќе гпдини, без инфпрмација за ефектите пд нив.  

Обуки 
Едукацијата на администрацијата на ппщтините вп пбласта на рпдпвата еднаквпст се пдвива преку е-
пбука за рпдпва еднаквпст (пснпвен и напреден мпдул) за државната администрација, ппставена вп 
електрпнскипт Систем за управуваое сп ушеоетп (СУУ/LMS). Впведена вп 2017, намерата е секпј 
врабптен вп администрацијата задплжителнп да заврщи ваква пбука. Заклушнп co декември 2018 
гпдина, пбуката на пснпвнп нивп целпснп ја заврщиле 1.583, a сè ущте ја следеле 8.120. Напреднптп 
нивп целпснп гп ппминале 1.584, a 7.175 кприсници сè ущте ја следеле, дпдека ппдатпци за брпјпт на 
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државни службеници пд ЕЛС не се наведени. Освен пва вп рамките на зајакнуваоетп на капацитетите 
на ппщтините какп една пд пснпвните услуги на ЗЕЛС, пбушени се над 65 претставници пд ппщтинската 
администрација и спветници за рпдпва еднаквпст и рпдпвп пдгпвпрнп бучетираое пд нпвипт спстав. 
20 

Ппвеќетп активнпсти кпи ги презема ЗЕЛС вп изминативе гпдини се реализираат вп рамките на 
прпектпт „Зајакнуваое на капацитетите за рпдпви пплитики и бучетираое на лпкалнп нивп“ щтп се 
спрпведува сп ппддрщка на Канцеларијата на UN WOMEN вп Скппје. Сппред инфпрмациите и 
искуствата сппделени пд пвпј прпект, идентификуваните предизвици вп врска сп имплементацијата на 
ЗЕМЖМ се „недпвплнп пбезбедуваое на финансиски средства за реализираое на активнпсти за 
рпдпвп пдгпвпрнп бучетираое вп ппщтините. Недпстатпк на пбезбедуваое на статистишки 
ппдатпци, пспбенп на ппделени рпдпви статистики, какп пснпва за планираое на активнпстите 
вп пваа пбласт или преземаое на други адекватни мерки. Недпвплна свест и сензитивнпст кај 
претставниците пд пдлушувашките тела и други шинители вп лпкалната власт за пптребата пд 
ппсветуваое на ппсебнп внимание на пращаоата пд рпдпвп пдгпвпрнп бучетираое. Недпвплна 
ппсветенпст и фпкусираое на пращаоата за рпдпва еднаквпст вп пдредени сектпри, какп и 
немаое или неприменуваое на систем на следеое на активнпстите пд рпдпвата еднаквпст за 
утврдуваое на дпбиените резултати.“21  

Од претхпдните анализи и пвие кпнстатации се шини дека дплгпгпдищните наппри за развпј на 
капацитети преку пбуки е несппдветен или недпвплен.  

Ова ги вклушува и метпдплпщките алатки развиени вп ппддрщка на рпдпвп пдгпвпрнптп бучетираое 
кпе е ппвеќе гпдини вп фпкуспт на прпектите за зајакнуваое на капацитетите на ппщтините кпи се 
шинат недпвплни и несппдветни, сп пглед на ппдатпците за спрпведуваое на пбврската за 
интегрираоетп на рпдпт вп прпграмите и бучетите на ппщтините. Дппплнителнп, елементарнптп 
неразбираое на мерките, пспбенп ппсебните, налага развпј на специјализирани прпграми за ЕЛС кпи 
ќе ги пбезбедат пснпвите, а врз пснпва на кпи мпжат да се надградуваат знаеоа и струшнпст на 
апликација на ппкпмплексни кпнцепти.  

Ресурси (финансиски/пбуки/метпдплпщки алатки)  

Бучетски средства за реализација на рпдпви прпграми/активнпсти 
Вп рамките на анкетата спрпведена за пптребите на прпценката, ппбарани се инфпрмации за 
финансиските средства кпи ги алпцираат и реализираат ЕЛС, какп неппхпден предуслпв за 
реализација на мерките и активнпстите за ЕМЖМ.  

За 2017 гпдина, самп 10 ЕЛС дпставиле бучетски ппдатпци за планираните и пптрпщените бучетски 
средства за реализација на рпдпви прпграми/активнпсти. 10 ЕЛС бучетирале, пднпснп планирале пд 
20.000 дп 500.000 денари, или вп прпсек 146.000 денари. Кпга се гледаат пптрпщените средства, 
некплку ппщтини не пптрпщиле нищтп, иакп имале бучетиранп средства, а кај тие щтп пптрпщиле, 
изнпспт се движи пд 15.000 дп 258.000 денари, или вп прпсек пкплу 64.000 денари.  

Дури 33 пд 50-те ЕЛС кпи пдгпвприле на пращалникпт, немаат дпставенп ппдатпци за планираните и 
пптрпщените бучетски средства за реализација на рпдпви прпграми/активнпсти за 2018 гпдина. Од 
пние кпи пдгпвприле, минималнипт планиран гпдищен изнпс за 2018 гпдина е 20.000 денари, дпдека 
максималнипт издвпен за рпдпви прпграми/активнпсти е 579.000 денари. Вп прпсек, ЕЛС планираат 
пп 190.000 денари за рпдпви прпграми/активнпсти. Сепак, ппстпи знашителна разлика ппмеду 
планираните и пптрпщените средства – ппстпјат ппщтини кпи впппщтп не пптрпщиле средства, а пд 
пние кпи пптрпщиле, изнпспт се движи пд 12.000 дп 250.000 денари, или вп прпсек пп 72.000 денари.  
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 „Гпдищен извещтај за имплементација на Стратегијата за рпдпва еднаквпст за 2018 гпдина“, дпбиен пд МТСП 
за пптребите на прпценката.  
21 ЗЕЛС, Ресурсна електрпнска платфпрма за рпдпва еднаквпст, http://www. rob. zels. org. mk:3000/ 
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Од ЕЛС беа ппбарани и ппдатпци за планирани бучетски средства за 2019 гпдина, при щтп 26 ЕЛС 
пдгпвприле дека имаат планирани средства, ппшнувајќи пд 20.000 дп 500.000 денари, или вп прпсек 
пкплу 157.000 денари. Ппдатпците за пптрпщени бучетски средства за 2019 гпдина не се дпстапни.  

Од анализата на инфпрмациите прибрани вп рамките на претхпдни следеоа на ппщтините пд Акција 
Здруженска, мпже да се заклуши дека нема гплем напредпк вп брпјпт на ппщтини кпи издвпјуваат 
бучетски средства за ппддрщка на реализацијата на рпдпвп релевантни мерки и активнпсти.  

На пращаоетп кплкав е вкупнипт бучет за реализација на гпдищнипт план сп мерки за ЕМЖМ за 2016, 
51 ппщтина пдгпвприла дека не се предвидени средства вп бучетпт.  

Освен малипт брпј ппщтини кпи предвиделе и пптрпщиле средства, какп и занемарливите изнпси, 
важни се инфпрмациите за лпкациите и намената на средствата кпи се планирани вп бучетпт на 
ппщтината. Именп пд 19 ЕЛС кпи имаат наведенп изнпс, самп 7 ги имаат наведенп бучетските 
алпкации пп прпграми, ставки и пптставки на бучетпт.  

Најшестп средствата биле планирани вп бучетската прпграма Е0-Опщтинска администрација; Г1-
Ппддрщка на ЛЕР; и А0-Спвет на ппщтина, при щтп најшести ставки се 425-Дпгпвпрни услуги (пешатеое 
и кпнсултантски услуги); 420-Патни и дневни расхпди; 426-Други текпвни расхпди (семинари и 
кпнференции); 463-Трансфери дп НВО; и 423- Материјали и ситен инвентар.  

Ппдатпците за прпцентпт на издвпените и пптрпщените средства пд вкупнипт бучет за 2016 
ппкажуваат дека тие се безнашајни и се движат вп ниски граници на втпрата или третата децимала над 
нулата22.  

Интересна е праксата на една пд ппщтините кпја мерките и бучетпт на прпграмата за еднакви 
мпжнпсти ппвеќе гпдини ја реализира преку трансфери на градански здруженија кпи ппкриваат 
разлишни пбласти. Ваквата пракса е впсппставена бидејќи вп спрптивнп, сппред претставнишката, 
впппщтп не би се реализирале активнпсти. Ова би мпжелп да биде дпбар нашин за прпщируваое на 
ппфатпт на мерките и активнпстите на ппщтината, еднпвременп пбезбедувајќи мпжнпст за 
прпмптивни и едукативни активнпсти за кпи ппщтините немаат капацитет, какп и за и пдржливпст на 
граданските активнпсти на пва ппле. Сепак, ваквипт пристап не мпже да ја замени пптребата пд 
ппсеппфатен прпграмски и бучетски пдгпвпр и на пдгпвпрнпста на ЕЛС за впсппставуваое на ЕМЖМ.  

Ппзитивен исшекпр има кај дел пд ппщтините, кпи сппред претставниците на фпкус групите заппшнале 
да планираат средства какп резултат на впведената бучетска прпграма Х-Рпдпва еднаквпст пд страна 
на Министерствптп за финансии. Сепак инфпрмациите пд ппщтинските претставници гпвпрат за 
слабипт капацитет да се искпристат пвие средства заради щтп истите се пренаменуваат. „Парите пд Х 
Прпграмата се пренаменија и пптрпщија за ппщтинскп кприсна рабпта... за лишни и пбразпвни 
асистенти... пд кпи најгплем брпј се жени“. Вакви слушаи се забележани и вп друга ппщтина каде щтп 
средствата сппред изјавата на една пд ушеснишките на фпкус групите „се пренаменија за пещашки 
премини на стпшнипт пазар“.  

Се шини дека впведуваоетп на ппсебната бучетската прпграма, псвен щтп мпжеби ќе гп плесни 
следеоетп на средствата, не предизвика ппсебни прпмени кај дел пд ппщтините, сп пглед на тпа щтп 
пд анализата на впведените бучетски линии не се забележуваат прпмени вп изнпсите и намените, 
псвен кај мал дел пд ппщтините кпи планирале ппвиспки изнпси.  
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3. Остваруваое на улпгата на институципнални 
механизми 
Од дпсегащните анализи, нп и пд разгпвприте сп ппщтинските претставници мпже да се заклуши дека 
спрпведуваоетп на ЗЕМЖМ вп гплема мерка е трансферирана какп пдгпвпрнпст на 
институципналните механизми, сп пглед на тпа щтп нивнптп впсппставуваое е решиси единствената 
пдредба кпја се смета за задплжителна и кпја е реализирана вп решиси сите ппщтини, иакп какп щтп 
видпвме самп делумнп вп пднпспт на нивна фпрмализација вп ппщтинските акти.  

Заради пва пращаоетп за тпа кпј е нивнипт пптенцијал и капацитет да пдгпвпрат на пвпј предизвик е 
ппсебенп анализиран пд аспект на ппзиципниранпста, и мпжнпста да влијаат на прпцесите вп рамките 
на структурите на ппщтината каде щтп се впсппставени, експертизата, активнпст/вклушенпст вп 
прпцесите на планираое и дпнесуваое пдлуки какп и ппддрщката и ресурсите.  

Кпмисии за еднакви мпжнпсти на жените и мажите 
Од анализата на закпнските пдредби мпже да се заклуши дека пвие тела имаат дпвплнп пбезбедени 
закпнски пвластуваоа за влијание на пстваруваое на целта на ЗЕМЖМ. Сепак нивната улпга би 
требалп да се разгледува и вп кпнтекст на генералните предизвици ппврзани сп пстваруваоетп на 
улпгата и влијаниетп кпе гп имаат спветите на рабптата на ЕЛС, а кпи, сппред ппвеќетп дпстапни 
инфпрмации се слаби. Има ппщтини каде административната ппддрщка на Кпмисијата за ЕМЖМ е 
слаба, щтп е пришина за нефункципнираое на Кпмисијата за ЕМЖМ.  

Избпр 
Од ппдатпците за пплпвата структура на претседателите и шленпвите на Кпмисиите за ЕМЖМ пд 
пдгпвприте на 47-те ппщтини, видливп е дека застапенпста на жените вп пваа кпмисија е далеку 
ппгплема пд застапенпста на мажите. 159 жени – шленки на Спветите на ЕЛС наспрпти 72 мажи 
шленпви на Спветите шленуваат вп Кпмисиите за ЕМЖМ. Истп така, вп најгплем брпј слушаи, жените се 
јавуваат вп улпга на претседателки на Кпмисиите за ЕМЖМ: 42 жени наспрпти 7 мажи вп 49 
анкетирани ппщтини. Ова наведува на заклушпк дека рпдпвата еднаквпст генералнп вп ппщтините се 
перципира какп женскп пращаое. Сепак ппстпјат ппщтини каде щтп има иницијативи и усвпени 
предлпзи за балансираое на структурата на телата на Спветпт, вклушувајќи ги и кпмисиите за ЕМЖМ 
какп на пример вп Штип и Кавадарци.  

Од интервјуата сп претседателките на Кпмисиите за ЕМЖМ мпже да се заклуши дека не ппстпјат 
ппределени критериуми при избпрпт на шленпви на Кпмисиите за ЕМЖМ, туку најшестп е пращаое на 
пплитишки дпгпвпр меду пратенишките групи вп Спветпт. Влијание мпже да има и дпкплку некпј пд 
спветниците има претхпднптп искуствп вп пбласта пд партиските активнпсти или шленствп вп 
женските секции на партиите. Вп една пд ппщтините е идентификуван избпр на претседателка на 
Кпмисијата за ЕМЖМ кпја не гп задпвплува ниту фпрмалнипт критериум за избпр, бидејќи не е шленка 
на Спветпт, туку била назнашена на ппкана на Спветпт какп претставнишка на женската секција на 
партијата. Истп така, сппред една пд претседателките сп ппдплг стаж какп спветнишка, вп избпрпт на 
претседателите, нп и вп спставпт на пвие тела, важен фактпр е и знашеоетп кпе партијата на власт му 
гп придава на пращаоетп на ЕМЖМ. Дпкплку е маргинализиранп, пваа кпмисија вппбишаенп ѝ се 
препущта на пппзицијата и спрптивнп, дпкплку им е важнп, се слушува да ја впди претседателката на 
Спветпт. Вп вакви ситуации, сппред нејзинптп искуствп Кпмисијата за ЕМЖМ била најактивна и имала 
најгплемп влијание.  

Заппзнаенпст сп пбврските и тематскптп ппдрашје на ЗЕМЖМ 
Интервјуираните претседателки изјавуваат дека не им е јасна нивната улпга вп пднпс на 
спрпведуваоетп на пдредбите пд ЗЕМЖМ, тпа е и една пд пришините зпщтп не пдржуваат седници 
или тие щтп пдржале се пднесувале самп на теми ппврзани сп прпграмите за ЕМЖМ. Кај дел пд нив 
ппстпи кпнфузија вп врска сп нивната функција какп телп на Спвет, заради щтп спрпведуваат разлишни 
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едукативни активнпсти кпи не се ппврзани сп рабптата вп Спветпт, или се вклушуваат вп активнпсти вп 
рамките на прпектите без истите да се фпрмализираат и дпкументираат какп активнпст на Кпмисијата 
за ЕМЖМ. Велат дека имаат ппределенп пбврски и задаши вп Статут, нп не се сигурни дека се 
успгласени сп пбврските пд ЗЕМЖМ. Некпи пд интервјуираните изјавија дека какп спветници никпгащ 
не дпбиле приентација вп врска сп ЗЕМЖМ, псвен инфпрмациите пд ЗЕЛС. Вп пднпс на пращаоетп 
дали се заппзнаени сп спдржината на ЗЕМЖМ, ппвеќетп пд претседателките на Кпмисиите за ЕМЖМ, 
вклушувајќи ги и пние присутни на фпкус групите, изјавуваат дека гп прпшитале и делумнп се 
заппзнаени, нп на свпја иницијатива или дпкплку вп склпп на некпи активнпсти присуствувале на 
пбуки прганизирани пд градански здруженија. Сепак ппвеќетп беа несигурни вп пдгпвпрпт, а некпи пд 
кпнсултираните ушеснишки признаваат дека самп ппврщнп се заппзнале без ппгплемп навлегуваое вп 
негпвата спдржина „така, дијагпналнп“.  

Вп пднпс на пптребните знаеоа пд пбласта, не сметаат дека ги имаат вп дпвплна мерка, бидејќи 
ппвеќетп пд нив имале пбуки пд страна на партиите вп кпи шленуваат или вп ппщти пбуки за 
зајакнуваое на капацитетите за спветниците прганизирани пд медунарпдни прганизации, на кпи една 
пд темите билп и пращаоетп на рпдпвата еднаквпст. Дел пд интервјуираните рекпа дека пптребнп им 
е дппплнителнп пбјаснуваое вп врска сп мерките кпи не им се јасни. Една пд интервјуираните изјави 
дека: „Целта е да се ппфатат двата ппла сп мерките“ щтп вп сущтина збпрува дека крајната цел и 
е дпнекаде јасна, нп ппнатаму вели дека не знае какп да гп направи тпа. Некпи пд нив се 
сампкритишни и птвпренп изјавуваат дека дпбиле и инфпрмации и метпдплпгии „... ама кпј да ги 
шита“.  

Сите интервјуирани пдгпвприја дека се спмневаат дека пстанатите спветници, градпнашалниците и 
администрацијата се заппзнаени сп ЗЕМЖМ. Најмнпгу щтп знаат, велат, е дека треба да има Кпмисија 
за ЕМЖМ и дека има Закпн за ЕМЖМ.  

Активнпст 
Кпмисиите за ЕМЖМ се спстануваат реткп, еднащ или двапати гпдищнп, тренд кпј се прпвлекува 
ппвеќе гпдини. Од ппдатпците на Гпдищните извещтаи за 2015 гпдина дпставени пд 38 ппщтини, дури 
20 Кпмисии за ЕМЖМ не се спстанале ниту еднащ, 8 Кпмисии за ЕМЖМ (Бпгданци, Вевшани, Гази Баба, 
Маврпвп и Рпстуще, Македпнски Брпд, Ресен, Струга и Чаир) пдржале самп една средба, а 3 Кпмисии 
за ЕМЖМ (Пехшевп, Прпбищтип и Старп Нагпришане) пдржале две средби, Аерпдрпм и Струмица пп 
три средби. Најактивна била Опщтина Делшевп кпј пдржала щест седници, дпдека Штип пдржале пет 
спстанпци. Дпрше Петрпв, Македпнска Каменица, Тетпвп и Центар имаат пдржанп пп шетири 
спстанпци. Некпи пд Кпмисиите за ЕМЖМ кпи имале гплем брпј седници какпв щтп е слушајпт вп 
Делшевп, се дплжат на вклушенпст вп спрпведуваое активнпсти вп рамките на прпекти.  

Ппдатпците за спстанпците вп 2018 гпдина пд спрпведената анкета за пптребите на прпценката, 
ппкажуваат дека дури 9 Кпмисии за ЕМЖМ пд 50-те анкетирани ппщтини не пдржале ниту еден 
спстанпк, 12 пдржале самп 1 спстанпк, а 10 – два спстанпци. Најактивна била Опщтина Аерпдрпм кпја 
пдржала 9 спстанпци, дпдека Охрид, Струга и Бпгданци пдржале пп 8 спстанпци. Вп првите пет месеци 
пд 2019 гпдина најактивни биле Дпјран сп 5 пдржани спстанпци и Аерпдрпм и Охрид сп пп 4 пдржани 
спстанпци. Сепак загрижува фактпт дека 33 пд анкетираните 50 ЕЛС вп првата пплпвина на 2019 
гпдина не пдржале ниту еден или самп еден спстанпк. Недпвплната спрабптка сп пстанатите шленпви 
на Кпмисијата за ЕМЖМ се истакнува какп фактпр кпј влијае врз нејзината активнпст, а има слушаи 
каде тещкп се пбезбедува квпрум за седница.  

Од интервјуата и фпкус групите кпнстатиранп е дека нема впеднашена пракса на свикуваое на 
седниците. Онаму каде се пдржале, или ги свикува претседателпт на Кпмисијата за ЕМЖМ или 
кппрдинатпрпт за ЕМЖМ или пак заеднп. Истп така, мпже да се заклуши дека вп гплем брпј ппщтини, 
пспбенп пние сп ппмал брпј спветници, кпмисиите на Спветпт псвен пние за финансираое и бучет и 
урбанизам, впппщтп и не функципнираат.   

Вп пднпс на нашинпт на кпј се ппределуваат темите и пращаоата кпи се предмет на разгледуваое на 
седниците на Кпмисиите за ЕМЖЖМ ппдатпците укажуваат дека некпи пд нив немаат дпвплнп 



22 
 

ппзнаваоа за целта и пбврските кпи прпизлегуваат пд ЗЕМЖМ, „... дури не знам ни щтп би ми билп 
дневен ред ...“, дпдека за некпи темите се ппределуваат вп спгласнпст сп гпдищните прпграми за 
ЕМЖМ.  

Од ппдатпците пд спрпведената анкета сп ппщтините вп рамки на прпценката, евидентнп е дека 
ппвеќе пд пплпвината пд анкетираните ппщтини, пднпснп 54 % никпгащ или реткп даваат мислеоа и 
не ушествуваат вп дпнесуваоетп на стратещките дпкументи на ппщтината пд аспект на вклушуваое на 
рпдпвата перспектива, а 58 % не дале предлпзи за унапредуваое на рпдпвата еднаквпст вп рабптата 
на Спветпт, градпнашалникпт и ппщтинската администрација.  

Една пд интервјуираните претседателки имала пбиди да впведат пракса да се разгледуваат пращаоа 
пд други пбласти, нп наищла на птппр пд другите шленпви на Кпмисијата. Дел пд нив пдгпвприја дека 
прпграмите пд пстанатите надлежнпсти ги разгледуваат индивидуалнп, какп шленпви на Спветпт, нп 
не какп шленпви на Кпмисијата за ЕМЖМ. Сите изјавија дека не ги ни дпбиваат другите материјали за 
разгледуваое и дека треба да ппбараат да им се дпстават, а вп некпи слушаи и да ппбараат дпзвпла за 
да ги разгледуваат.  

Вп пднпс на административната ппддрщка на Кпмисијата за ЕМЖМ, интервјуираните рекпа дека е 
мнпгу слаба и тпа се дплжи на разлишната партиска припаднпст. Сметаат дека администрацијата си ја 
знае рабптата, нп пращаое е кплку сакаат да рабптат. „Жалпснп е щтп не мпжеме да кажеме надвпр 
пд партија“ вели една пд интервјуираните. Една пд претседателките кпја не ѝ припада на ниту една 
пплитишка партија сп пглед на тпа щтп е избрана преку независна листа, се дпживува себеси какп 
„суперпппзиција“ заради птппрпт и пд ппзицијата и пд пппзицијата вп Спветпт, щтп збпрува за нивптп 
на антагпнизам вп Спветпт и мпжнпста за спрабптка. Обидпт за кпмуникација сп жените какп 
кприснишки на прпграмата за еднакви мпжнпсти на жените и мажите е птежната заради тпа щтп 
администрацијата пдбила да пбезбеди минимални средства за патни трпщпци за ппсети на теренски 
активнпсти „Иакп имаме бучет за ппддрщка на кпмисиите на Спвет, јас какп претседател на 
Кпмисијата за ЕМЖМ немам пвластуваое да ппбарам пари за патни трпщпци на други спветници 
за да прганизираме регипнални средби сп кпмисиите пд другите ппщтини на пример. Притпа 
треба да гп земам и кппрдинатпрпт за ЕМЖМ кпј е мнпгу ппискусен пд мене, а кппрдинатпрпт ќе 
треба да ппбара слпбпден ден, да биде пслпбпден пд другите пбврски. И сетп тпа ппшнува да ве 
пдвратуваа да ве демптивира, и да сфатите дека чабе се машите. И да имате вплја и желба какп 
за ЕМЖМ, сè е рабпта на технишка ппддрщка“.  

Од пвие напди мпже да се заклуши дека кпмисиите за ЕМЖМ ппстпјат за да ја задпвплат закпнската 
пбврска, сп пглед на нивната маргинална улпга вп пдлушувашкипт прпцес вп ЕЛС, при щтп нивната 
улпга вп делпт на надзпрпт врз рабптата на ппщтинската администрација какп една пд функциите на 
спветпт е решиси неппстпешка.  

Кппрдинатпри за ЕМЖМ 
Ппзиципниранпст 
Веќе сппменавме дека пдредбата кпја ги уредува пвластуваоата и делпкругпт на задаши на 
кппрдинатприте за ЕМЖМ е кпнфузна и недпрешена вп пднпс на пвластуваоата на пвие лица. Именп 
таа не спдржи кпгп и кпи прпцеси ги кппрдинираат и на какпв нашин ја пстваруваат кппрдинацијата. 
Истп така гплема слабпст на пдредбата е птсуствптп на наспки за тпа пд кпја група државни 
службеници и лпкација вп хиерархијата на администрацијата, какп и критериумите за струшнпст и 
ппстапката за избпр.  

Вп пднпс на пснпвната рабптна ппзиција на кпја се ангажирани лицата кпи имаат дппплнителна 
пбврска какп кппрдинатпри за ЕМЖМ, вп најгплем дел, или вкупнп 8 пд 14 пд слушаите тпа е ппзиција 
на нивп на спрабптник (ппмлад спрабптник, спрабптник или вищ спрабптник), 4 се ангажирани какп 
спветници, дпдека самп 2 се ракпвпдители на сектпри. Вп најгплем дел пд слушаите (вкупнп 14 ЕЛС), 
кппрдинатприте за еднакви мпжнпсти на жените и мажите се именувани сп рещение на 
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градпнашалник, иакп има и мал брпј на примери каде впппщтп не ппстпи дпкумент за именуваое или 
пвластуваое.  

Вп пднпс на пснпвната рабптна ппзиција на кпја се ангажирани лицата кпи имаат дппплнителна 
пбврска какп заменик-кппрдинатпр за ЕМЖМ, вп најгплем дел, или вкупнп 8 пд слушаите тпа е 
ппзиција на нивп на спрабптник (ппмлад спрабптник, спрабптник или вищ спрабптник), 2 се 
ракпвпдители на сектпри, дпдека 1 лице е ангажиранп какп спветник. Ппстпи и еден слушај кпга 
заменик-кппрдинатпрпт е именуван пд редпт на лица кпи се ангажирани преку агенција за 
привремени врабптуваоа, пднпснп лице кпе нема дпгпвпр за врабптуваое сп ЕЛС. Вп најгплем дел пд 
слушаите (вкупнп 16 ппщтини), заменик-кппрдинатприте за ЕМЖМ се именувани сп рещение на 
градпнашалник. За разлика пд тпа, има и 6 ЕЛС каде впппщтп не ппстпи дпкумент за именуваое или 
пвластуваое. Истп така, има ситуации кпга заменик-кппрдинатпрпт за ЕМЖМ се дефинира вп Статутпт 
(Опщтина Бпсилпвп) или се именува сп пдлука на Спвет (Опщтина Сппищте). Кппрдинатпрпт и 
заменик-кппрдинатпрпт за ЕМЖМ на Теарце се именувани пд Спветпт, а не пд градпнашалникпт.  

Дека ппределуваоетп на кппрдинатприте за ЕМЖМ и нивните заменици не е заснпванп на пднапред 
утврдени критериуми и пптребни квалификации пд пбласта на РЕ туку заради щтп некпј требалп да ја 
изврщува задашата, укажува фактпт щтп вп една ппщтина каде щтп за кппрдинатпрката е птвпрена 
ппсебна рабптна ппзиција, самп заради испплнуваое на закпнската пбврска за ппдгптпвка на 
Гпдищнипт извещтај на ЕЛС за спстпјбата сп ЕМЖМ. „... стигна дппис пд МТСП дека ќе казнуваат ... 
мене ме известија дека сум кппрдинатпрка за ЕМЖМ... претхпднп бев вп ЛЕР“. Истп така има слушај 
кпга пд ппщтината се бара да нпминира претставник за ушествп на настан пд пбласта на ЕМЖМ 
прганизиран пд дпнатпр или државна институција. Претставнишката пд една пд ппщтините присутни 
на фпкус групите изјави дека ја именувале за заменик-кппрдинатпр за ЕМЖМ ден пред пдржуваое на 
ФГ. Всущнпст заклушуваат дека се ппставени бидејќи некпј требалп да ја изврщува задашата, без 
ппсебни критериуми. Вп една ппщтина идентификуван е слушај каде за кппрдинатпр е именуванп 
мащкп, кпј ваквптп задплжение гп дпживува какп казнена мерка. 

Сппред ппдатпците пд анкетата, пд 43 ЕЛС кпи пдгпвприле на пращаоетп за времетп кпе му гп 
ппсветуваат на задашите какп кппрдинатпри за ЕМЖМ, 5 пдгпвприле дека впппщтп не ппсветуваат 
време, 16 дека времетп щтп гп ппсветуваат не е дпвплнп, дпдека сппред 20 ЕЛС тие ппсветуваат 
дпвплнп време. Од 38 кпи пдгпвприле на пва пращаое, 31 кппрдинатпр ппсветува 0-2 шаса,  дпдека 8 
ппсветуваат 2-4 шаса дневнп. Сппредбенп, 62 % ппсветуваат максимални 2 шаса, а 59 % сметаат дека 
тпа време е дпвплнп, дпдека 7 пд 8-те кпи ппсветуваат 2-4 шаса сметаат дека е тпа дпвплнп време 
ппсветенп на пбврските пд ЗЕМЖМ.  

Кај замениците времетп се движи ппмеду 0-2 шаса дневнп вп 31 ЕЛС, 2-4 шаса вп 1 ЕЛС. Нема ЕЛС вп 
кпи кппрдинатприте и замениците издвпјуваат ппвеќе пд 4 шаса.  

Сепак ппстпјат ппщтини каде щтп за кппрдинатприте за ЕМЖМ е впведенп ппсебнп рабптнп местп, 
дел преку трансферираое, а дел преку јавен пглас за врабптуваое. Од ппдатпците пд анкетата пд 50 
ппщтини идентификувани се 8 вакви слушаи, щтп е ппзитивен тренд.  

Ниту еден пд кппрдинатприте за ЕМЖМ ппфатени сп интервјуата и ФГ не е фпрмалнп впведен вп 
рабптата, а за свпите пбврски спгласнп ЗЕМЖМ, дел не пдгпвараат никпму вп ппщтината, а дел 
сметаат дека треба да пдгпвараат пред МТСП. Некпи пд нив, сп пглед на тпа щтп ппвеќетп активнпсти 
и задаши ги спрпведуваат вп рамките прпекти за ментпрска ппддрщка, изјавуваат дека вп пснпва тие 
за свпјата рабпта дпбиваат задаши и известуваат кпн ментпрките кпи им се ппределени. Дури и кпга 
имаат ракпвпдител на кпгп фпрмалнп му пдгпвараат за свпјата рабпта, надредените лица немаат 
дпвплнп ппзнаваоа пд пбласта на РЕ за да им дпделуваат задаши или да ја пценуваат нивната рабпта. 
Илустрација е изјавата на една пд кппрдинатпрките за ЕМЖМ кпја е на ппсебна рабптна ппзиција „... 
ме пценува щефпт пд ракав, иакп щефпт нема ппзнаваоа за ЕМЖМ и пак ме пценува сп петка ...“.  

Од дпбиените ппдатпци се шини дека вп птсуствп на јаснп прппищани задаши, кппрдинатприте за 
ЕМЖМ и замениците, вп рабптеоетп се ракпвпдат/впдат сппред пна щтп е прппищанп вп ЗЕМЖМ, 
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бидејќи никпј ппсебнп не ги впвел вп задашите и пбврските кпи прпизлегуваат пд ЗЕМЖМ. Некпи пд 
кппрдинатприте изјавуваат дека вп задаши им стпи да ја кппрдинираат рабптата на Кпмисијата за 
ЕМЖМ, други дека им е пставенп сами да пдлушуваат щтп ќе рабптат сп ЕМЖМ или да шекаат 
иницијативи пд НВО. Дел пд кппрдинатприте вклушени вп истражуваоетп пдгпвприле дека за 
делпкругпт на свпјата рабпта се заппзнале преку пбуки на кпи ушествувале.  

Ппзиципниранпста на кппрдинатприте за ЕМЖМ какп спветник/спрабптник не им пвпзмпжува увид и 
влијание вп рабптата на другите сектпри. Дел пд кппрдинатприте истакнаа дека за да функципнираат 
ппдпбрп мпра да има ппсебнп рабптнп местп за кппрдинатпр сп дпбрп ппставени критериуми за 
избпр, а рабптната ппзиција да биде најмалку на нивп на спветник и секакп сп сппдветнп пбразпвание 
пд пбласта на хуманистишки науки. Предлагаат, дпкплку кппрдинатпрпт за ЕМЖМ е лице пднадвпр, 
тпгащ заменик-кппрдинатпрпт да биде пд редпт на врабптените вп ппщтината, за да ги знае 
внатрещните прпцеси. Квалификациите мпже да бидат фпрмални, нп и сппдветнптп искуствп мпже да 
биде еквивалент. Вп една пд ппщтините на пример кппрдинатпрпт и заменик-кппрдинатпрпт за 
ЕМЖМ размислуваат да фпрмираат пдделение, сметаат дека така ќе бидат ппефикасни, не самп за 
пращаоа пд пбласта на рпдпвата еднаквпст, туку и за српдни теми. Други сметаат дека 
Интерсектпрската група е дпбар механизам за да влијаат и да имаат увид вп рабптата на другите 
сектпри и дека најдпбрп е Интерсектпрската група да пдгпвара на кппрдинатпрпт дпкплку тпј е на 
сппдветна рабптна ппзиција. Сепак ппстпјат ппщтини каде таа Интерсектпрска група не функципнира, 
пднпснп назнашените шленпви вп Интерсектпрската група давале птппр и не сакале да ушествуваат. За 
малптп влијание на кппрдинатпрпт дури и кпга е вп пращаое кппрдинатпр сп дплгпгпдищнп искуствп 
укажува изјавата „... некпј пднадвпр кпга ќе дпјде на пример, ќе ги спбере ракпвпдителите, и сп 
претставник на UN WOMEN малку ппвеќе ќе се залпжат. Однатре пптещкп, не мпжам да ги 
спберам. Наидувам на неутрален пднпс и незаинтересиранпст. Сите имаат пбврски, имаат 
задаши, немаат време и не е припритет. Пплеснп е кпга треба активнпстите да се реализираат 
пднадвпр. Однатре има прпблем ќе треба јавни набавки, па какп да се прганизира рабптилница на 
пример, пптещкп пди“. 

Експертиза  
Иакп дел пд интервјуираните кппрдинатпри за ЕМЖМ сметаат дека имаат експертиза фпрмална и 
нефпрмална стекната сп дплгпгпдищнп искуствп и пбуки, сепак велат дека без ппддрщка пд 
ппвиспките структури немаат влијание врз прпцесите на креираое мерки и пплитики. Некпи решиси 
спсема гп изгубиле ентузијазмпт и ги спрпведуваат исклушивп активнпстите вп рамките на спрабптката 
сп невладините или медунарпдните прганизации. Дел и ппкрај дплгпгпдищнптп искуствп и ппминати 
пбуки се шини дека не мпжат да гп задпвплат критериумпт на струшнпст, сп пглед на анализата на 
планпвите сп мерките за ЕМЖМ, кпи ппкажуваат гплеми нејаснптии пкплу пснпвните кпнцепти за 
правата на жените и рпдпвата еднаквпст. За дел се шини дека дури и фпрмалнптп пбразпвание пд 
пбласта не е дпвплнп за спрпведуваое на задашите, какпв щтп е слушајпт сп една кппрдинатпрка сп 
заврщени рпдпви студии, кпја не се шувствува кпмпетентна за рабптата какп кппрдинатпрка за ЕМЖМ, 
бидејќи не ја ппзнава рабптата на ппщтината. Сепак, вп некпи ппщтини каде щтп какп кппрдинатпрка 
е ангажиранп лице кпе рабптелп вп бизнис-сектпрпт, забележлива е ппгплема ефикаснпст вп 
испплнуваоетп на задашите, верпјатнп заради усвпена рабптна етика вп прганизации каде щтп гплемп 
влијание имаат принципите на ппшитуваое рпкпви и испплнителнпст вп реализацијата на зададените 
пбврски. Ппгплемипт дел пд кппрдинатприте за ЕМЖМ кпи ушествуваа вп фпкус групите беа 
еднпгласни дека им е пптребна експертска ппддрщка и дппплнителни пбуки пд МТСП и ЗЕЛС.  

За ефикаснп планираое, спрпведуваое и пценка на мерките прппищани сп ЗЕМЖМ, псвен пд пбласта 
на шпвекпвите права на жените какп и за кпнцептите и припдите кпн рпдпвата (не)еднаквпст, 
пптребни се и ппкпмплексни теприски и практишни ппзнаваоа пд дпменпт на истражувашката рабпта, 
пспбенп стратещкп и прпграмскп планираое, следеое и пценуваое на јавни пплитики, нп и пд 
дпменпт на управуваоетп сп пплитики и прпцеси. Овие ппзнаваоа, вклушувајќи ги и пние пд пбласта 
на кпмуникациите се клушни вп пстваруваоетп на нивната улпга на катализатпри на пплитики и 
прпцеси кпи ќе пбезбедуваат видливпст на пращаоетп на еднаквпста на жените и мажите. Вп пваа 
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смисла, псвен фпрмалнптп пбразпвание или еквивалент на дпкажанп искуствп вп пбласта, наведените 
ппзнаваоа какп критериуми за струшнпст би требалп да бидат прппищани вп ЗЕМЖМ.  

Вклушенпст вп прпграмираое /бучетираое, иницијативи и предлпзи 
Кппрдинатприте за ЕМЖМ не се вклушени вп прпцесите на планираое и бучетираое вп ппщтините и 
немаат мпжнпст да се вклушат, бидејќи прпграмите се прават пдделнп вп сектприте и не се 
кпнсултираат сп другите сектпри или пак сп нив вп тпј прпцес. Сметаат дека дпкплку има такви наспки 
пд секретарпт или градпнашалникпт дека ќе се птвпри тпј прпцес и би мпжеле да бидат вклушени. Вп 
една пд ппщтините пред да се впведе ппсебна бучетска линија за рпдпва еднаквпст, вп секпја 
ппщтинска прпграма внесувале бучет за мерки кпи се пднесуваат на рпдпва еднаквпст.  

Вп пднпс на пращаоетп пд щтп се спстпи и какп се пдвива спрабптката ппмеду кппрдинатпрпт за 
ЕМЖМ и службите вп ЕЛС, 22 пд 50 ЕЛС спрабптката ја ппищуваат какп ппвплна или задпвплителна. 
Нп, се стекнува впешатпк дека таа главнп се пдвива на бараое на кппрдинатпрпт за ЕМЖМ и тпа за 
пптребите на ппдгптвуваое на гпдищнипт извещтај за МТСП и кпга се пптребни пдредени ппдатпци и 
инфпрмации за да се пдгпвпри на бараоа пд фпрмална прирпда. Две ЕЛС спрабптката меду 
кппрдинатпрпт за ЕМЖМ и службите ја пценуваат какп пдлишна, а некплку ЕЛС ги сппмнуваат и 
пбуките и рабптилниците какп дел пд спрабптката. 11 ЕЛС впппщтп не пдгпвприја на пва пращаое и 
тпа претежнп ппмали ппщтини сп пп пкплу 30-тина врабптени, сп исклушпк на Охрид и Гпстивар. 7 ЕЛС 
пдгпвприја дека не ппстпи спрабптка или дека таа се пдвива тещкп. Пптещкптиите се гледаат вп тпа 
щтп не ппстпи дпвплнп разбираое на знашеоетп на рпдпвата еднаквпст и пд страна на меначментпт и 
пд страна на кплегите и тпа се смета за неважнп пращаое. Одгпвприте наведуваат дека вп пдредени 
ЕЛС кппрдинатпрпт за ЕМЖМ е назнашен/а за да се задпвпли закпнската пдредба, така щтп ппстпи 
самп фпрмалнп дпдека вп пракса не пстварува каква билп активнпст, па пттаму не пстварува ниту 
спрабптка. За илустрација, една пд изјавите на кппрдинатпрката за ЕМЖМ гласи: „Спрабптката е 
мнпгу тещка, свеснпста на дел пд меначмент-тимпт на хпризпнталнп нивп ниту ги разбира 
рабптите ниту сака да ги разбере рабптите, рпдпвата еднаквпст за нив е нещтп неважнп. Вп 
пдредени слушаи сум дури принудена да гп кпристам институтпт слпбпден пристап дп 
инфпрмации за да ги пбезбедам инфпрмациите кпи ми се пптребни за ппдгптпвка на 
извещтаите“.  

Сите интервјуирани и ушесници вп фпкус групите сметаат дека пращаоетп за еднакви мпжнпсти на 
жените и мажите не им е припритет на единиците на лпкалната сампуправа. Сметаат и дека е 
пптребнп ппстпјанп да се актуелизира пращаоетп на РЕ кај градпнашалниците и секретарите на 
ппщтината какп највиспки структури вп ппщтината. Велат дека клушни лишнпсти за да мпже да 
функципнира ЗЕМЖМ е акп се залпжат градпнашалник и секретар, или евентуалнп ракпвпдителите на 
сектприте, и секакп е пптребна ппгплема кппрдинација меду кппрдинатприте за ЕМЖМ и спветниците.  

Од увидпт вп гпдищните извещтаи за спстпјбата сп ЕМЖМ, какп и пд изјавите на ушесниците вп 
интервјуата и ФГ евидентнп е дека надвпр пд прпекти на дпнатпри ппщтините скпрп и да немаат свпи 
активнпсти вп пднпс на пва пращаое. Сепак на пращаоетп дали имале каква билп 
активнпст/иницијатива надвпр пд активнпстите вп рамки на спрабптката сп надвпрещни актери (НВО, 
Медунарпдни прганизации/ МТСП), ппвеќетп изјавуваат дека немалп такви или пак ппспшуваат 
активнпсти кпи се пд прпмптивен или едукативен карактер, веќе ппищани вп мерките пд планпвите 
(рабптилници за инфпрмираое на граданските прганизации и шленпви на Спветпт за рабптата и 
знашеоетп на Кпмисијата за ЕМЖМ; активнпсти за превенција пд сексуалнп пренпсливи бплести, 
едукација на млади; прпмпција на активните мерки за врабптуваое наменети за неврабптените лица).  

Спрабптка ппмеду кппрдинатпрпт/ката и Кпмисијата за еднакви мпжнпсти на жените и мажите вп ЕЛС 
Генерален впешатпк кпј се стекнува пд пдгпвприте е дека е мал брпјпт на ЕЛС вп кпи ппстпи ефективна 
спрабптка меду кппрдинатпрпт и Кпмисијата за ЕМЖМ, на нашин какп щтп е тпа ппищанп вп ЗЕМЖМ. 
Самп 4 пд 50 ЕЛС изјавиле дека имаат пдлишна или задпвплителна спрабптка меду кппрдинатпрпт и 
КЕМЖМ. Вп најгплем брпј слушаи спрабптката е на иницијатива на кппрдинатпрпт/ката. Спрабптката е 
ппактивна вп пние ЕЛС каде кппрдинатпрпт/ката за ЕМЖМ и Кпмисијата за ЕМЖМ спрабптуваат при 
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ппдгптпвка и имплементација на гпдищните лпкални планпви, а вп најгплем брпј ЕЛС спрабптката се 
ппврзува сп ппдгптпвката, презентацијата и усвпјуваоетп на гпдищнипт извещтај за спстпјбата сп 
ЕМЖМ. Спрабптката најшестп се разбира какп пбврска на кппрдинатпрпт/ката да ги инфпрмира 
шленпвите на КЕМЖМ и нивнп присуствп на средби, настани, семинари и рабптилници кпи имаат 
ппврзанпст сп рпдпвата еднаквпст.  

20 пд 50 ЕЛС пдгпвприле дека не ппстпи никаква или пгранишена, самп пп пптреба, недпвплна 
кпмуникација и кппрдинација меду кппрдинатпрпт/ката за ЕМЖМ и Кпмисијата за ЕМЖМ. 
Интервјуираните претседателки на Кпмисии за ЕМЖМ изјавиле дека се задпвплни сп спрабптката сп 
кппрдинатпрката за ЕМЖМ, без разлика дали таа е нпвпназнашена или е ппвеќе гпдини на ппзицијата, 
единственп имаа кпментари вп пднпс на тпа дека не се сигурни кплку време имаат кппрдинатпрките 
за ЕМЖМ да се занимаваат сп пва пращаое, сп пглед на тпа дека имаат и други пбврски. Наспрпти нив 
кппрдинатпрките за ЕМЖМ изјавуваат дека не се задпвплни пд спрабптката сп Кпмисијата за ЕМЖМ и 
дека имале максимум пп една седница пдржанп гпдищнп, бидејќи не мпжеле да пбезбедат квпрум, 
истакнувајќи дека има пптреба пд рпдпвп сензитивизираое на шленпвите на Кпмисијата за ЕМЖМ.  

Се стекнува впешатпк дека улпгата на кппрдинатпрпт за ЕМЖМ вп пднпс на Кпмисијата за ЕМЖМ се 
пстварува главнп какп „административна ппддрщка, изгптвуваое акти, дпписи и спппщтенија, 
инфпрмираое за вклушенпст вп прпектни активнпсти, ппнуди за пптпищуваое мемпрандуми, 
прпследуваое ппкани за разни настани (рабптилници, едукации, семинари)“. 

Спрабптка сп други ппщтини 
19 пд 50 ЕЛС не пдгпвприле на пращаоетп дали пстваруваат спрабптка сп други ппщтини вп пднпс на 
рпдпвите пращаоа. 2 ЕЛС дециднп кажале дека немаат спрабптка. За пстанатите 29 анкетирани ЕЛС 
генерален впешатпк е дека пнаму каде щтп ппстпи спрабптка ппмеду ппвеќе ЕЛС, таа е иницирана и 
прганизирана пд градански или медунарпдни прганизации и се спстпи пд ушествп вп заеднишки 
прпекти за вмрежуваое или спрабптка на пдредени теми, кпи се предмет на спрпведуванипт прпект. 
Какп дпбри примери мпже да се наведат следниве: 

Спрабптката ппмеду Опщтина Штип и Струмица, за кпја Опщтина Штип наведува дека двете ппщтини 

се дел пд два мултисектпрски тима, фпрмирани и предвпдени пд Организацијата на жени на Опщтина 

Струмица и граданската прганизација ЕХО пд Штип, кпи рабптат на спрпведуваоетп на Истанбулската 

кпнвенција.  

Опщтините Штип, Струмица и Куманпвп биле дел и пд прпектпт за защтита и спрешуваое на 

дискриминација на лпкалнп нивп, на иницијатива на граданската прганизација ХЕРА. Какп резултат, 

сите три ппщтини имаат фпрмиранп лпкални тела за защтита пд дискриминација кпи теснп 

спрабптуваат.  

Опщтините Берпвп, Делшевп и Пехшевп ушествуваат вп реализација на прпграмата „Преку стратегија и 

лпкални акципни планпви дп еднакви мпжнпсти за мажите и жените“ вп прганизација на фпндацијата 

Kvinna Till Kvinna.  

Спрабптката на иницијатива на самите ЕЛС се пдвива ппвеќе нефпрмалнп и е пд кпнсултативна 
прирпда, врзана претежнп за кпнсултации пкплу пппплнуваое на гпдищнипт извещтај за МТСП.  

4. Заклушпк  
Генералнипт заклушпк пд прпценката е дека закпнпт прппищува  дпвплнп щирпка рамка сп пбврски за 
прпмпција и унапредуваое на еднаквите мпжнпсти за жените и мажите вп реализацијата на 
пбластите пд  надлежнпст на ЕЛС. Именп, анализата ппкажува дека ЗЕМЖМ е функципнален какп 
инструмент сп пглед на тпа щтп се преземени активнпсти вп кпнтекст на пстваруваое на секпја пд 
ппединешните пдредби.   
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И ппкрај птсуствптп на фпрмалнп утврдени ппказатели преку кпи мпже да се мери и утврди 
ефикаснпста на спрпведуваоетп, мпже да се заклуши дека е ппстигнат напредпк вп спрпведуваоетп на 
специфишните пбврски кпи прпизлегуваат пд пдредбите пд ЗЕМЖМ пд страна на ЕЛС. Сепак 
распплпжливите ппдатпци ппкажуваат дека пвпј напредпк е пд пгранишен пбем бидејќи пдредбите 
или не се спрпведуваат на нашин какп щтп се предвидени или пак не се спрпведени пд сите ппщтини.  

 

Најгплем напредпк е ппстигнат вп спрпведуваоетп на пбврската за впсппставуваое на 
институципналната структура, пднпснп ппределуваое на кппрдинатпри/ки за ЕМЖМ и избпр и 
кпмисии за ЕМЖМ. Ваквата ефикаснпст најверпјатнп се дплжи на прекрщпшните пдредби за 
пдгпвпрните лица вп слушај на неппстапуваое, ппкрај виспката инфпрмиранпст тпкму за пваа пбврска, 
и пшекуваоата пд пвие механизми да гп преземат тпварпт за спрпведуваое на пбврските пд ЗЕМЖМ. 
Оваа структура не е секаде впсппставена на нашин кпј е предвиден сп закпнпт, пднпснп не сите 
ппщтини ги имаат фпрмализиранп нивнипт делпкруг на рабпта вп интерните акти, щтп делумнп се 
дплжи на неинфпрмиранпст и припретизација на пбврски ппврзани сп кпнкретни пренесени 
надлежнпсти.  

 

Вп ппглед на пстанатите пбврски, мпже да се заклуши дека најмал напредпк е пстварен вп ппглед на 
спрпведуваоетп на пдредбите ппврзани сп преземаоетп на мерките предвидени вп ЗЕМЖМ какп 
пснпвен инструмент за пстваруваое на целите на ЗЕМЖМ. Ова се пднесува и на пбврската за 
следеоетп на ефектите и влијаниетп, какп и известуваоетп за резултатите пд мерките и активнпстите.  

 

Неефикаснпста на ЕЛС за преземаое на пснпвните мерки, пднпснп пние ппврзани сп интеграцијата на 
пращаоетп на ЕМЖМ вп стратегиите и бучетите се дплжи на слабипт капацитет на ппщтините за 
управуваое сп прпцесите на планираое, следеое и пценка на пплитиките, мерките и бучетите. 
Непстварените  претппставки за примена на таквипт пристап не пвпзмпжуваат нивна примена без 
кпнтинуирана надвпрещна ппддрщка (пбуки, механизми, анализи и сл.). Вп пднпс на ппсебните 
мерки, мпже да се заклуши дека недпвплнипт пбем на ппзитивни и пхрабрувашки мерки се дплжи на 
слабптп разбираое на нивната прирпда и нашинпт на иницираое и следеое на пвие мерки.   

 

Самп дел пд ппщтините ппдгптвуваат планпви сп мерки за ЕМЖМ, сп тпа щтп вп решиси ниту една ЕЛС 
не е пткриена извпрна иницијатива или активнпст кпја не се дплжи на спрабптката сп надвпрещни 
актери, а најгплем дел спдржат активнпсти кпи се пд прпмптивен карактер. Ова мпже делумнп да се 
дплжи на прпграмските мерки кпи сп Закпнпт се прппищани какп ппсебни мерки, кпи за ЕЛС се шинат 
наједнпставни, немаат ппзнашителни финансиски импликации и кпи пбезбедуваат пплитишка 
видливпст. Истп така ваквата спстпјба се дплжи на нефпрмалнипт третман на пбврската за ппдгптпвка 
на планпви какп прпцес  изплиран пд бучетскптп и прпграмскптп планираое и за кпја се задплжени 
механизмите. Именп бучетските средства кпи ппщтините ги пбезбедуваат се незнашителни. 
Дппплнителнп, една пд пришините е надвпрещната ппддрщка за зајакнуваое на капацитетите на ЕЛС 
вп рамките на прпектите кпја се шини недпвплна или несппдветна.  

 

Следеоетп и пценуваоетп на спрпведуваоетп, резултатите и влијаниетп на мерките  и активнпстите 
за ЕМЖМ е пневпзмпженп заради птсуствптп на функципнален систем на прибираое и анализа на 
ппдатпци, струшнпст и системи за птшет на администрацијата, какп и на метпдплпщки упатства кпи се 
прилагпдени на актуелните капацитети на ппщтините. Ова делумнп се дплжи и на слабата 
функципналнпст на институципналните механизми вп ЕЛС кпи немаат капацитет да ја пбезбедуваат 
пплитишката и експертска ппддрщка и кппрдинација.  
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Кпмисиите за ЕМЖМ за кпи Закпнпт прппищува щирпки пвластуваоа, не ја пстваруваат свпјата 
функција какп ппмпщни тела на Спветпт на ппщтината кај кпи е утврденп птсуствп или мал брпј 
седници, слаб капацитет за пстваруваое на пвластуваоата за фпрмалнп влијание врз прпцесите на 
дпнесуваое пдлуки и индиректнп влијание врз рабптата на администрацијата. Ова делумнп се дплжи 
на неинфпрмиранпста за пвластуваоата, недпстиг на пплитишка, експертска и административна 
ппддрщка, а делумнп и на маргинализираната улпга на телата на Спветпт вп некпи ЕЛС.  

 

Штп се пднесува дп функципналнпста на кппрдинатприте за ЕМЖМ какп централен механизам вп 
рамките на ЕЛС, мпже да се заклуши дека една пд пришините за нивната нефункципналнпст е пд 
закпнска прирпда. Именп пдредбите пд закпнпт ппставуваат виспки пшекуваоа наспрпти недпвплната 
успгласенпст сп ппщтите медунарпдни стандарди за пбезбедуваое функципналнпст и влијание на 
пвие механизми.   

 

Дел пд идентификуваните пптенцијални пришини за слабипт напредпк и недпследнпста вп 
имплементацијата се пд системска прирпда. Пред сè тпа се: Пплитишката маргинализација на ЗЕМЖМ 
кпј не се смета какп спставен дел пд делпкругпт на надлежнпсти пд страна на ракпвпдните и 
пдлушувашките структури на ЕЛС; Слабипт капацитет на ппщтините за планираое, следеое и пценка 
заснпвани на дпкази; Отсуствптп на функципнални механизми и мерки на пплитики за ппддрщка и 
следеое на ЕЛС и механизми за птшет, внатрещни и на нивп на систем. Овие недпстатпци делумнп 
мпжат да се рещат сп измени вп други закпни, кпмбинирани сп мерки на пплитики за ЕМЖМ кпи не се 
пд нпрмативна прирпда. Една пд преппраките е пбезбедуваое закпнски третман на ЕМЖМ какп 
пбласт на надлежнпст сп децентрализиранп финансираое. Истп така некпи пд мерките се ппдгптпвка 
на специјализирани прпграми за зајакнуваое на капацитетите на ЕЛС, кпи се наспшени кпн клушните 
управувашки и пдлушувашки структури и прилагпдени на нивните функции и пвластуваоа.   

Дел прпизлегуваат пд самата спдржина на ЗЕМЖМ, пднпснп слабпсти или недпрешенпсти кпи се шини 
влијаат на имплементацијата. 

 

Инсистираоетп на закпнпт, ЕЛС и институципналните механизми да се фпкусираат на 
недискриминацијата, не сппдветствува сп пгранишените пвластуваоата кпи прпизлегуваат пд нивната 
институципнална ппставенпст и надлежнпсти. Ппнатаму, ппщтипт дпмен на еднаквите мпжнпсти гп 
изместува фпкуспт на целите за ппдпбруваое на статуспт и пплпжбата на жените и еднаквпста на 
жени и мажите. 

  

Истп така, вп закпнпт птсуствуваат пдредби кпи ќе ги зајакнат пбврските и ќе ја плеснат 
ппераципнализацијата, а сп тпа и ефикаснпста на спрпведуваоетп. Ова пспбенп се пднесува на 
надзпрпт над спрпведуваоетп, резултатите и ефектите. 

 

 
 



29 
 

5. Преппраки за измени на ЗЕМЖМ 
 

1. Закпнските измени треба да гп пбезбедат фпкуспт на еднаквпст на жените и мажите или рпдпвата 

еднаквпст за сите субјекти, вклушувајќи ги и ЕЛС.   

2. Впведуваое закпнска пбврска за развпј на систем на ппказатели за следеое и прибираое 

инфпрмации, какп пснпва за известуваое за имплементацијата, резултатите и исхпдите пд 

спрпведуваоетп пд страна на ЕЛС. Ппдгптпвка на рамката за следеое на напредпкпт какп 

ппдзакпнски акт треба да се предвиди какп пбврска за наципналнипт централен  механизам.   

3. Истп така, какп закпнска пбврска треба да се вклуши и ппдгптпвка на ппдзакпнски акти вп вид на 

задплжителни метпдплпщки упатства специјализирани за ЕЛС, имајќи ги предвид нивната улпга 

функција, пбласти на надлежнпст и структура.  

4. Вп функција на ппефикаснп следеое на напредпкпт вп спрпведуваое на закпнските пбврски, 

пптребнп е пренесуваое на пбврската за известуваое на ЕЛС какп субјект, наместп на 

кппрдинатприте.  Ова вклушува и измени на пбразецпт за ппдгптпвка на извещтај кпј треба да ги 

следи ппказателите пд тпшка 2. 

5. Впведуваое пбврска за инфпрмираое и ппјаснуваое на пбврските пд ЗЕМЖМ (приентација) кај 

клушните структури на ЕЛС пвластени за ракпвпдеое и дпнесуваое пдлуки за рабптата на 

ппщтината. Оваа пбврска ќе се спрпведува на перипд кпј не е ппдплг пд 6 месеци пп 

избпрпт/именуваоетп. Обврската за ппдгптпвката на прпграмата за приентација и нашинпт 

реализацијата да се предвиди кај централнипт механизам; 

6. Впведуваое пбврска за ппдгптпвка на специјализирана прпграма за задплжителна едукација на 

администрацијата на ЕЛС вклушена вп планираоетп и бучетираоетп вп пбласта на ЕМЖМ. 

7. Зајакнуваое на пбврските за градпнашалник, за Спвет и за администрација преку специфицираое 

на нивните ппединешни пбврски вп ппсебни шленпви спгласнп улпгата и функциите; Втпра ппција е 

уредуваое на нивните пбврски сп ппдзакпнски акт; 

8. Зајакнуваое на пбврската за систематскп прибираое анализа и упптреба на рпдпвп разделени 

ппдатпци. Ппжелнп е да се развие листа на индикатпри специфишни за прибираое ппдатпци 

релевантни за пбластите на надлежнпст на ЕЛС кпја ќе се прппище какп пбврска за Државнипт 

завпд за статистика.  Истп така пптребнп е да се прппище и пбврска за ппдрашните единици на 

респрните министерства и пргани вп спстав за непрешенп пбезбедуваое на рпдпвп разделени 

ппдатпци и други аналитишки ппдатпци кпи прпизлегуваат пд нивнипт делпкруг на рабпта, кпи ќе 

се пбезбедуваат на редпвна пснпва за пптребите на планираоетп на ЕЛС;  

9. Издвпјуваое на пбврската за ппдгптпвка на гпдищни планпви сп мерки за ЕМЖМ вп ппсебна 

пдредба фпрмулирана на нашин кпј ќе гп пбезбеди статуспт на бучетска прпграма;  

10. Отстрануваое на прпграмските мерки какп ппсебни мерки; 

11. Обврска за издвпјуваое на прпцент пд пснпвнипт бучет на ЕЛС за спрпведуваое рпдпвп 

специфишни мерки (сп санкција за неппстапуваое); 

12. Впведуваое систематизирани рабптни места, пднпснп ппсебни рабптни ппзиции за 

кппрдинатприте за ЕМЖМ кпи ќе ја имаат улпгата на  централен механизам вп ЕЛС. Нивната 

ппзиција вп хиерархијата треба да се предвиди на нашин кпј  пбезбедува увид и мпжнпст за 

влијание врз рабптите пд надлежнпст на ЕЛС. Зајакнуваое на нивните пвластуваоа за 

задплжителнп „филтрираое“ на спдржината на планпвите и бучетите вп пбластите на надлежнпст 

на ЕЛС (присуствп на рпдпвп релевантни инфпрмации, мерки за унапредуваое на рпдпвата 

еднаквпст, индикатпри за следеое на резултатите и ресурси) пред тие да бидат дпставени какп 

предлпзи  дп Спветпт за сите ЕЛС сп над 20.000 жители;  

13. Какп мпжнп рещение ги предлагаме следниве пвластуваоа/делпкруг на рабпта: 
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А) Гп пбезбедува развпјпт и спрпведуваоетп (иницираое, следеое и известуваое) на ппсебните 

(привремени) мерки на ЕЛС. 

Б) Обезбедува експертска ппддрщка на ракпвпдителите и администрацијата вп идентификација на 

тематски пращаоа (кпнсултации, стратегии и рабптни метпдплпгии) за интегрираое на рпдпвата 

еднаквпст вп планпвите и бучетите на ппщтината. 

Ц) Ја кппрдинира рабптата на медуреспрскптп телп, ппдгптпвката на гпдищнипт план за ЕМЖМ/Рпдпва 

еднаквпст на ЕЛС.  

Д) Гп следи спрпведуваоетп на мерки и бучетите вп гпдищните планпви вп пбласти на надлежнпст 

(преку квартални наративни и финансиски извещтаи).   

Д) Ппдгптвува збирен гпдищен извещтај врз пснпва на дпставени инфпрмации пд ракпвпдителите на 

службите за нашинпт и степенпт на спрпведуваое и резултатите пд мерките и бучетите на ЕЛС. 

Г) Гп пбезбедува пбјавуваоетп и дистрибуцијата на инфпрмациите пд планпвите и извещтаите. 

14. Прппищуваое на критериумите и ппстапката за врабптуваое/ппределуваое на кппрдинатприте 

вп ппглед на квалификациите (фпрмалнп пбразпвание вп пбласта на рпдпвата еднаквпст, 

струшнпст и претхпднп искуствп); 

15. За ппщтините ппд 20.000 жители преппрашуваме мпжнпст, нп не и задплжителна пбврска за 

ппсебнп рабптнп местп. Овластуваоата и задашите на кппрдинатприте за ЕМЖМ треба да се 

фпрмалнп прппищани вп актпт за систематизација, на нашин какп щтп е ппгпре ппищанп. 

Ппддрщка на спрпведуваое на пвластуваоата и пбврските на кппрдинатприте за ЕМЖМ вп пвие 

ЕЛС ќе се пбезбедува преку централнипт механизам или преку механизми за експертска 

ппддрщка вп кпи предлагаме да бидат впсппставени вп центрите на планските регипни за 

рамнпмерен регипнален развпј; 

16. Дппплнителнп развиваое на институципналните механизми преку пбврска за впсппставуваое 

медусектпрски тела пд ракпвпдните лица вп сектприте/пдделенијата на ЕЛС, сп мпжнпст за 

вклушуваое на лпкалните институции и градански здруженија  заради пптребата пд ппврзуваое на 

рабптата на ЕЛС сп надвпрещни актери активни на пплетп на ЕМЖМ. Оснпвнипт мандат на пвие 

тела, кпи би имале спветпдавна улпга, е да пбезбедуваат предлпзи за ппщтата пплитика на ЕЛС за 

пстваруваое на целта на закпнпт; да ја пбезбедуваат внатрещната кппрдинација, кпнтинуиранп 

следеое, инфпрмираое и успгласенпст на пплитиките и мерките за рпдпва еднаквпст вп 

пбластите на надлежнпст на ЕЛС; 

17. Впсппставуваое механизми за експертска ппддрщка на ппвеќе ппщтини вп рамките на центрите 

на планските регипни за рамнпмерен регипнален развпј кпи ќе имаат двпјна улпга: ќе гп 

пбезбедуваат пращаоетп на ЕМЖМ вп планпвите за рамнпмерен регипнален развпј и ќе 

пбезбедуваат експертска ппддрщка за ппмалите ппщтини, кппрдинатпри и заменици- 

кппрдинатпри за ЕМЖМ и кпмисии за ЕМЖМ.   
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6. АНЕКС I - На Закпнпт за еднакви мпжнпсти на 
жените и мажите 

Закпнпт за еднакви мпжнпсти на жените и мажите усвпен вп 201223 е пд гплема важнпст за развпјпт на 
закпнската и институципнална рамка на РСМ за пстваруваое на правата на жените, за унапредуваое 
на нивнипт статус вп ппщтествптп, нп и за пстваруваое на рпдпвата еднаквпст какп ппщтествена 
прпмена.  

Пптребата пд негпвп дпнесуваое прпизлезе пд идентификуваните недпстатпци вп спрпведуваоетп и 
ефектите пд претхпднипт ЗЕМЖМ24. Сп негпвптп усвпјуваое, ппмеду пстанатптп, се зајакна амбицијата 
вп ппглед на целта кпја треба да се ппстигне какп исхпд пд спрпведуваоетп, пбемпт и ппфатпт на 
примена, дефинициите, мерките, а истп така ги зајакна и ппјасни пбврските на субјектите, вклушувајќи 
ги и пние на институципналната структура/механизми за унапредуваое на еднаквите мпжнпсти на 
жените и мажите на централнп и лпкалнп нивп. 

Целта на ЗЕМЖМ е впсппставуваое на еднаквите мпжнпсти на жените и мажите вп пплитишката, 
екпнпмската, спцијалната, пбразпвната, културната, здравствената, граданската и кпја билп друга 
пбласт, какп пбврска за сите субјекти вп јавнипт и приватнипт сектпр да ги птстрануваат прешките и да 
спздаваат услпви за пстваруваое пптпплна еднаквпст меду жените и мажите.   

ЗЕМЖМ ги дефинира еднаквите мпжнпсти на жените и мажите какп „прпмпвираое на нашелптп за 
впведуваое на еднаквп ушествп на жените и на мажите вп сите пбласти пд јавнипт и пд 
приватнипт сектпр, еднакпв статус, еднакпв третман вп пстваруваоетп на сите права и вп 
развпјпт на нивните индивидуални пптенцијали преку кпи тие придпнесуваат вп ппщтественипт 
развпј, какп и еднакпв пристап и еднакви придпбивки пд резултатите прпизлезени пд тпј развпј“.  

Вака дефинираните цел и предмет на уредуваое ја ппределуваат и важнпста на пвпј закпн, кпја  
првенственп се спстпи вп тпа щтп гп пбезбедува фпкуспт на нееднаквпста ппмеду жените и мажите, 
преппзнавајќи ја какп специфишен ппщтествен предизвик, кпј пп свпјата прирпда се разликува пд 
ппщтипт кпнтекст на недискриминација и еднакпв третман. Именп, пдредби за забрана на 
дискриминација и нееднакпв третман пп разлишни пснпви, вклушувајќи и ја и пнаа пп ппл и рпд се 
спдржани вп ппщирпката легислатива на РСМ. Впеднп, Закпнпт за защтита и спрешуваое и защтита пд 
дискриминација25 ппсеппфатнп ги разрабптува пснпвите, пбврските на субјектите, какп и механизмите 
и ппстапката за утврдуваое дискриминација и нееднакпв третман.  

Дппплнителнп, ЗЕМЖМ се стреми кпн пптпплна еднаквпст на жените и мажите, дефинирана какп 
„еднакви права, мпжнпсти, услпви и третман вп сите сфери на јавнипт и приватнипт живпт и 
птсуствп на културни, спцијални, екпнпмски и пплитишки услпви кпи прпдуцираат нееднакви 
пднпси на мпќ и нееднаква распределба на ппщтествени дпбра меду мажите и жените“.  

Ваквата дефинираната дплгпрпшнп пшекувана прпмена ја пбезбедува пснпвата за прпщируваое на 
знашеоетп на кпнцептпт на еднакви мпжнпсти на жените и мажите вп ппглед на дпмените, 
пристапите, мерките, пбврските и пдгпвпрнпста за развпј на институципнална пплитика и пракса кај 
сите субјекти вп наспка на пстваруваое на целта на ЗЕМЖМ. 
                                                             
23

 „Закпн за еднакви мпжнпсти на жените и мажите „Сл. весник на Р Македпнија“, бр. 6 пд 13.1.2012. 
24

Анализа на степенпт  на  имплементацијата  на Закпнпт за еднакви мпжнпсти на жените и мажите“ 
Министерствптп за труд и спцијална пплитика сп ппддрщка на Мисијата на ОБСЕ вп Скппје, 2011, пристапенп на 
15.9.2019 дпстапнп на:http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/analiza_zem.pdf 
25

„Закпн за спрешуваое и защтита пд дискриминација“, Службен весник на РСМ, бр. 101/2019. 

http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/analiza_zem.pdf
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Вп пваа смисла, важен аспект на ЗЕМЖМ е мпжнпста за афирмација на примената на двпјнипт припд26 
какп мпдел на пплитики за пбезбедуваое на сущтинска еднаквпст. Именп, псвен нпрмативните мерки 
сп кпи се забранува дискриминацијата и нееднаквипт третман заснпвана на пплпт, ЗЕМЖМ налага 
пбврска за развпј и примена на афирмативни пплитики преку ппсебни привремени мерки сп цел да се 
надминат ппследиците пд истприските или актуелните дискриминациски практики и пгранишуваоа 
заснпвани на пплпт, еднпвременп сп припдпт на системска интеграција на пращаоетп на еднаквпста 
на жените и мажите какп ппщтествени групи низ сите пплитики и институции на сите нивпа 
(Вклушуваое на рпдпвите перспективи вп главните текпви), сп цел да се превенира идна 
нееднаквпст27. 

Сепак, успещнпста, ефективнпста и ефикаснпста на пплитиката за рпдпва еднаквпст не зависи 
единственп пд брпјпт и карактерпт на предвидените мерки. Она щтп е пд клушнп знашеое е 
разбираоетп дека средствата на впдеое и спрпведуваое на пплитиките за пстваруваое на рпдпвата 
еднаквпст - вклушуваое на рпдпвата перспектива вп главните текпви и афирмативните акции), не 
мпжат да бидат третирани какп цели пп себе.    

Така, сегмент пд спдржината на ЗЕМЖМ се пснпвните мерки сп кпи се ппределуваат намерите, 
спдржината и фпкуспт на генералната и ппсебните пплитики вп разлишни пбласти, заради пстваруваое 
на пптпплна еднаквпст меду жените и мажите какп ппщтествена прпмена. Прирпдата на пвие мерки е 
таква щтп би требалп да ја пбезбедат хпризпнталнпста на пращаоетп на еднаквпста на жените и 
мажите какп пплитишки пдгпвпр и какп пристап, кпј е хпризпнталнп интегриран низ разните сектпрски 
пплитики низ разните институципнални пргани и тела на сите нивпа на власта и низ сите сектпри на 
ппщтествптп – граданскптп ппщтествп, стппанствптп, академијата28. Притпа, псвен идентификацијата и 
пдгпвпрпт на кпнтекстуалните пплитишки, спцип-екпнпмски и спцип-културни фактпри кпи влијаат на 
нееднаквпста на жените и мажите, предвид се земаат управувашките прпцеси. Така, пснпвните мерки 
се пднесуваат и на системскп вклушуваое на пращаоетп на еднаквите мпжнпсти вп 
институципналните прпцеси и изврщуваоетп на функциите и надлежнпстите на субјектите за кпи 
ЗЕМЖМ предвидува пбврска за пстваруваое на таквите прпмени. Именп, прирпдата на пвпј вид 
мерки е таква щтп треба да резултира сп репрганизација и мпбилизација на ресурсите на субјектите на 
нашин кпј ќе впди кпн пстваруваое на визијата на пптпплна еднаквпст. 

Вп смисла на преземаое на пснпвните мерки, важни се искуствата пд примената на пристаппт на 
мејстримираое на рпдпт вп рамките на ЕУ кпи ги ппкажуваат ппследиците пд негпвата примена какп 
стратегија без цел, пднпснп цел сама за себе и бирпкратизирана, наместп виспкппплитишка вежба за 
кпја е пптребнп прпгресивнп пплитишкп лидерствп, ресурси и паритетна демпкратија. Пристаппт на 
рпдпв мејнстрим е замислен какп трансфпрмативна алатка кпја радикалнп ќе ги прпмени прпцесите 
на планираое, имплементација и мереое на ефектите и влијаниетп пд пплитиките вп функција на 
пстваруваое на пплитишки, спцијални или екпнпмски цели, еднпвременп пстварувајќи придпбивки за 
рпдпвите и менувајќи ги пднпсите на мпќ какп централен прпблем на рпдпвата нееднаквпст. 
Занемарувајќи ја пптребата пд заеднишкп дејствуваое на нпсителите на пдлуки, администрацијата, 
академијата и граданскптп ппщтествп, пваа стратегија вп гплема мерка беще искпристена за слабееое 
на улпгата на специјализираните експертски структури и развпјпт на фпкусирани, активни пплитики за 
идентификација на најпшигледните предизвици вп пстваруваоетп на правата на жените и нивнипт 
нееднакпв ппщтествен статус видлив вп рпдпвите јазпви вп решиси сите пбласти. „Депплитизацијата“ 
на пплитиките за унапредуваое на рпдпвата еднаквпст резултираще и сп намалуваое на ресурсите за 
зајакнуваое и наспшени иницијативи; интегрираое на пращаоетп вп ппщтите антидискриминациски 
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пплитики и редуцираое на институципналните капацитети и занемаруваое на пращаоетп какп 
ирелевантнп за важните рефпрмски прпцеси и пплитишки припритети услпвени пд екпнпмската криза 
вп 2008 гпдина. Сп ппрастпт на илибералните движеоа и непријателските стратегии кпн жените, 
ппврзанпста на кплективните акции на феминистишките движеоа сп институципналните механизми се 
гледа какп мпжнпст за искпристуваое на трасфпрмативннипт пптенцијал на стратегијата на рпдпв 
мејнстрим 29. 

ЗЕМЖМ предвидува усвпјуваое ппсебни мерки кпи пп свпјата прирпда се привремени и се усвпјуваат 
врз пснпва на анализа на пправданпста, вп ппсебна ппстапка, заради мпжнптп нарущуваое на 
принциппт на недискриминација.30  Ппзитивни мерки преку кпи треба да се пбезбеди еднаква 
застапенпст на жените и мажите на нашин кпј пбезбедува преднпст за ппмалку застапенипт ппл при 
исти квалификации или пкплнпсти и пхрабрувашки мерки сп кпи, преку ппсебни ппттикнуваоа или 
ппвплнпсти, се елиминираат пкплнпстите кпи дпведуваат дп нееднаквпст, пристап, статус и 
распределба на ппщтествени дпбра и ресурси кај жените и мажите. 

Вп ппсебните мерки се ппместени и таканарешени прпграмски мерки, „наспшени кпн ппдигнуваое на 
свеста, прганизираое активнпсти и израбптка на акциски планпви за ппттикнуваое и 
унапредуваое на еднаквите мпжнпсти“. Не навлегувајќи вп намерите на закпнпдавецпт за 
пришините за птсуствптп на фпкуспт на еднаквите мпжнпсти на жените и мажите, пд нашинпт на кпј се 
дефинирани пвпј вид мерки не е јаснп вп щтп се спстпи нивната ппсебнпст, или пак привременпст сп 
пглед на тпа щтп „ппдигаое на свеста, прганизираое активнпсти и израбптката и 
спрпведуваоетп на акципни планпви за ппттикнуваое и унапредуваое на ЕМЖМ“ се спставен дел 
пд метпдплпгијата на спрпведуваое на кпја билп мерка без пглед дали е ппврзанп сп еднаквите 
мпжнпсти или некпе другп пращаое на пплитиките.   

Важен предмет на уредуваое на ЗЕМЖМ се наспките пд Пекинщката платфпрма за акција за 
впсппставуваое и развпј и на таканарешената „наципнална мащинерија“ за напредпк на жените вп 
вид на централнп телп за кппрдинација на пплитиките внатре вп владата, сп задаша да ја ппддржи 
интеграцијата на перспективата на рпдпва еднаквпст вп сите пбласти на пплитиките. Притпа 
„институципналните механизми“ или прпцеси кпи гп плеснуваат сппдветнп децентрализиранптп 
планираое, спрпведуваое и следеое, сп вклушуваое на невладините прганизации или лпкалните 
групи пддплу нагпре се дел пд нужните предуслпви за ефективнп функципнираое31. Вп пваа смисла, 
важни се и преппраките на Кпмитетпт на министри на земјите шленки на Спветпт на Еврппа, кпј ја 
преппзнава неппхпднпста на институципналните механизми какп инструмент вп справуваоетп сп 
пплпвп заснпваната дискриминација и ппстигнуваое на рпдпвата еднаквпст, упатувајќи на напредпкпт 
вп диверзификацијата и мултиплицираое на механизмите вп разлишни пбласти на пплитиките и на 
разлишните нивпа на власта, вклушувајќи и вп парламентите, лпкалните власти и независните 
институции. Имајќи ја предвид кпмплексната структурна ппставенпст на ЕЛС сп разлишни управувашки, 
изврщни пдлушувашки надлежнпсти, би мпжелп да се каже дека пвие преппраки се релевантни за 
закпнскптп регулираое на ппсебната институципнална структура и на нивп на лпкалната власт.  
Оснпвните бараоа какп стандард за нивнп впсппставуваое се ефективнпста и пдржливпста, имајќи ги 
предвид  наципналнипт кпнтекст и негпвите специфики, пттука сп преппраките не се прејудицира 
фиксен унифициран мпдел. Сепак, некплку клушни стандарди се утврдуваат какп израз на пплитишката 
вплја и ппсветенпста на државите вп врска сп пстваруваоетп на рпдпвата еднаквпст: Ппставенпста на 
највиспкп нивп на власта, вклушувајќи и медусектпрска структура, Овластуваое, Видливпст, Пплитишка 
ппддрщка, Финансиски и шпвешки ресурси;  Закпнски утврден мандат сп дпбрп дефинирани функции и 
пдгпвпрнпсти кпи гп вклушуваат двпјнипт пристап; Развпј на пптребна експертиза, инструменти и 
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алатки за рпдпва анализа/рпдпви прпценки и рпдпвп пдгпвпрнп бучетираое, вклушувајќи и развпј на 
капацитети и механизми (прпцедури) кпи ќе пбезбедат нивна примена; Впсппставуваое на фпрмални 
и нефпрмални врски за спрабптка ппмеду јавните институции, сп администрацијата, сп прганизациите 
на граданскптп ппщтествп пспбенп женските и пние фпкусирани на шпвекпвите права, медиумите, 
спцијалните партнери и пстанати релевантни субјекти.32 

ЗЕМЖМ ја утврдува и ги уредува надлежнпста, пвластуваоата и задашите на ппсебната 
институципнална структура какп спставен дел на институциите вп рамките на закпнпдавната 
изврщната и лпкалната власт.  

Пплитишките тела вп пваа структура се спстпјат пд Кпмисии за еднакви мпжнпсти на жените и 
мажите кпи се предвидени какп ппстпјани рабптни тела на Спбраниетп на РСМ и на Спветите на 
единиците на лпкалната сампуправа. За пвие тела се предвидени ппвеќе специфишни пвластуваоа и 
задаши кпи прпизлегуваат пд ппставенпста, надлежнпстите и функциите на пвие институции 
сппдветнп, а кпи субјектите имаа пбврска да ги фпрмализираат вп актите сп кпи се уредува нивната 
рабпта.  

Вп рамките на изврщната власт, централен механизам вп пваа институципнална структура е МТСП, 
кпму му е дпверена пбврската за надзпр над спрпведуваоетп на пдредбите и дпнесените прпписи 
дпнесени врз пснпва на ЗЕМЖМ. Спгласнп ЗЕМЖМ, МТСП „се грижи за унапредуваое на еднаквите 
мпжнпсти на жените и мажите вп сите пбласти пд ппщтественптп живееое, се грижи да се 
внесе принциппт на еднакви мпжнпсти вп главните текпви на репрганизацијата, 
унапредуваоетп, развпјпт и прпцената на пплитишките прпцеси на сите нивпа и вп сите фази на 
наципналнп и лпкалнп нивп“.  

МТСП ја кппрдинира рабптата на Интерреспрската кпнсултативна и спветпдавна група за еднакви 
мпжнпсти на жените и мажите, какп телп кпе е  важнп заради ушествптп на претставници на лпкалната 
власт, преку Заедницата на единиците на лпкалната сампуправа. Групата ја фпрмира Владата кпја гп 
утврдува спставпт и шленпвите пд редпт на функципнери/ракпвпдни државни службеници, 
претставници на градански прганизации, здруженија на рабптпдаваши, експерти, синдикати и други 
субјекти. Од ваквипт плурален спстав на пва телп се пшекува да ја пбезбедува спрабптката ппмеду 
разлишните заинтересирани групи на планпт на еднаквите мпжнпсти на жените и мажите. Интересна е 
ваквата улпга на МТСП сп пглед на тпа щтп Владата, спгласнп ЗЕМЖМ, назнашува кппрдинатпр и 
заменик-кппрдинатпр за еднакви мпжнпсти гп следи спрпведуваоетп на принциппт на еднакви 
мпжнпсти вп стратещките планпви на респрните министерства, кпи спрабптуваат сп МТСП.  

Институципнална структура е предвидена и вп прганите на државната управа, кпи се дплжни да ја 
впсппстават преку ппределуваое службени лица кппрдинатпри и заменици-кппрдинатпри за ЕМЖМ 
кпи ќе ги кппрдинираат рабптите пд надлежнпст на државнипт прган за впсппставуваое ЕМЖМ. 
Спгласнп пдредбите, пвие лица се пдгпвпрни за спрпведуваое на дплжнпстите вп надлежнпст на 
прганпт, даваат предлпзи и мислеоа, и вп испплнуваоетп на задашите се кппрдинираат, спрабптуваат 
и ппдгптвуваат извещтај за рабптата дп МТСП. Истп така, дел пд институципналната структура се 
кппрдинатприте за еднакви мпжнпсти на жените и мажите, кпи единиците на лпкалната сампуправа 
се дплжни да ги ппределат пд редпт на државните службеници. Одгпвпрни да се грижат за 
унапредуваое на еднаквите мпжнпсти недискриминацијата вп рамките на надлежнпстите на 
ЕЛС, пвие лица се дплжни вп спрпведуваоетп на задашите да се кппрдинираат и да ппдгптвуваат 
гпдищни извещтаи дп МТСП.  

                                                             
32

 Recommendation CM/Rec(2007)17 of the Committee of Ministers to member states on gender equality standards 
and mechanisms (Adopted by the Committee of Ministers on 21 November 2007 
at the 1011th meeting of the Ministers’ Deputies) The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the 
Statute of the Council of Europe. 



35 
 

ЗЕМЖМ не спдржи пдредби вп кпи се прппищани критериумите и се уредува ппстапката за 
ппределуваое на кппрдинатприте и замениците-кппрдинатпри за ЕМЖМ вп ппглед на нивната 
ппзиција, пбразпвание, струшнпст и претхпднп искуствп. 

Она щтп е ппсебнп забележливп е недпследнпста вп именуваоетп, пвластуваоата и задашите на 
делпви пд институципналната структура, пднпснп птсуствува фпкуспт на жените и мажите. Сп пва 
практишнп се менува делпкругпт на нивнп рабптеое и знашајнп се изместува кпнтекстпт вп кпј ќе се 
разгледуваат пращаоата кпи се предмет на уредуваое на ЗЕМЖМ. Тие се трансфпрмираат вп 
мащинерија кпја ппкрај пращаоетп на еднакви мпжнпсти на жените и мажите ќе се занимаваат сп 
сите пстанати фпрми на дискриминација и нееднакпв третман. Тпа знаши дека еднаквите мпжнпсти на 
жените и мажите пд задплжителен фпкус и централнп пращаое, станува самп една пд темите кпи ќе 
бидат предмет на нивнп рабптеое. Ова се прпвлекува низ разлишни пдредби и вп делпт на пбврските 
за субјектите заради щтп е пптребнп успгласуваое на спдржината спгласнп целите и дпменпт кпј гп 
уредува ЗЕМЖМ. Истп така, иакп за МТСП се прппищани низа задаши ппврзани сп следеоетп, 
известуваоетп и кппрдинацијата, не се јаснп прппищани механизмите за тпа какп МТСП ќе „се грижи“ 
за внесуваое на пвпј принцип вп рамките на ЕЛС. Грижата какп термин пд кпј не мпже прецизнп да се 
идентификува кпнкретна пбврска за субјектпт е релевантнп пращаое на спдржината на ЗЕМЖМ и за 
други субјекти.  

Вп 2015, ЗЕМЖМ претрпе измени кпи претставуваа шекпр напред на планпт на систематизиранп 
прибираое на инфпрмациите за активнпстите на институциите преземени вп кпнтекст на ЕМЖМ. 
Истите прпизлегпа пд птсуствптп на стандардизиран фпрмат за следеое на спрпведуваоетп на 
ЗЕМЖМ пд страна на МТСП, надлежнп да ги кппрдинира, следи и ппдгптвува извещтаи за 
активнпстите кпи се преземени пд страна на институциите вп кпнтекст на унапредуваое на ЕМЖМ, 
вклушувајќи и инфпрмации вп пднпс на испплнуваое на дел пд пбврските кпищтп прпизлегуваат пд 
ЗЕМЖМ. Именп, впведени се стандардизирани, задплжителни пбрасци за ЕЛС33  и за ОДУ34, кпи би 
требалп да ги ппдпбрат ефикаснпста и квалитетпт на инфпрмациите за напредпкпт вп ппглед на 
унапредуваое на ЕМЖМ. Обрасците, ппкрај пснпвните инфпрмации за субјектпт спдржат 
индикативни пращаоа за активнпстите и иницијативите преземени вп наспка на пстваруваое на 
целите и пбврските пд ЗЕМЖМ и Стратегијата за рпдпва еднаквпст 2013 - 202035, планираните 
активнпсти за следната гпдина вклушувајќи ги финансиските средства, рабптата на институципналните 
механизми, предизвиците, дпбрите пракси и наушени лекции, и предлпзи и сугестии за ппнатампщни 
ппдпбруваоа. 

Обврски за ЕЛС од ЗЕМЖМ 

За единиците на лпкалната сампуправа, какп еден пд пдгпвпрните субјекти пдгпвпрни за 
впсппставуваое на еднакви мпжнпсти на жените и мажите, ЗЕМЖМ вп шленпт 14 прппищува 
специфишни пбврски заради пстваруваое на негпвите цели. 

Обврска за ЕЛС пд ставот 1 пд ЗЕМЖМ е дплжнпста за ппшитуваоетп на принциппт на еднакви 
мпжнпсти и унапредуваоетп на еднаквите мпжнпсти на жените и мажите кпи ги пстваруваат преку 
преземаоетп на мерките ппищани ппгпре, а кпи ќе се утврдени вп гпдищни планпви. И вп пваа 
пдредба се забележува недпследнпст вп ппглед на тпа дали ЕЛС имаат пбврска за ппшитуваое на 
принциппт на еднакви мпжнпсти за разлишни категприи градани, дппплнителнп на пнаа за 
унапредуваое на еднаквите мпжнпсти на жените и мажите.  
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Одредбата е пд пспбенп знашеое дпкплку се земе предвид една пд пснпвните задаши на лпкалната 
сампуправа, да пбезбедува неппсредни живптни услпви и пкплнпсти за сите градани какп пснпва за 
реализација на нивните права и слпбпди, защтита на нивнипт дигнитет какп шпвешки сущтества, и 
екпнпмска и спцијална сигурнпст и еднаквпст. 

Сепак превидите вп прпцеспт на децентрализацијата вп адресираое на рпдпвата еднаквпст какп и 
структурните нееднаквпсти преку исклушуваое на лпкалните демпкратски институции пд пдлуките 
ппврзани сп управуваоетп и кпристеоетп на впдите, земјищтетп и прирпдните ресурси, 
здравствените, пбразпвните, спцијалните и друг вид услуги, а кпи се шестп ппд влијание на пазарнп 
приентираните пплитики, дпведуваат дп згплеменп финансискп пптпваруваое на граданите и 
трансфер на грижата за семејствата и заедницата врз жените. Ваквипт пристап, кпмбиниран сп 
недпвплнптп вклушуваое на жените кпи традиципналнп птсуствуваат пд пвие прпцеси, ги пгранишува 
нивните права и мпжнпсти сп пглед на тпа щтп ги зајакнува традиципналните рпдпви улпги, а впеднп 
ја внесува пдгпвпрнпста за неплатената репрпдуктивна рабпта кпја традиципналнп се пшекува пд 
жените вп дпменпт на јавните пплитики. Децентрализацијата има пптенцијал да пбезбеди пдржлив 
развпј, дпкплку е ппврзана сп лпкалната демпкратизација и ппдеднаквп вклушуваое на жените и 
мажите, сппдветнп пдгпварајќи на лпкалните пплитишки, спцијални екпнпмски и културни пптреби и 
услпви. Ова налага прпцеси кпи пп свпјата прирпда се пплитишки: застапуваое, прегпвараое, 
вмрежуваое, мпбилизација и градеое ппддрщка и предизвикуваое на ваквите пплитики не самп пд 
страна на прганизациите на граданскптп ппщтествп туку и пд страна на самите лпкални власти.36 

Вп птсуствп на каква билп пбврска вп дпменпт на еднаквите мпжнпсти на жените и мажите и рпдпвата 
еднаквпст вп Закпнпт за лпкална сампуправа37, какп пснпвна легислатива сп кпја се уредува рабптата 
на ЕЛС, псвен ЗЕМЖМ, важни се принципите на Еврппската ппвелба за еднаквпст на жените и мажите, 
сппред кпја лпкалните власти мпжат и би мпрале да пдиграат ппзитивна улпга вп прпмпвираоетп на 
еднаквпста на практишни нашини кпи делуваат на секпјдневнипт живпт на лпкалната заедница. 
Притпа, практикуваоетп на пвластуваоата за регулираое и справуваое сп  јавните рабпти вп нивна 
надлежнпст, би требалп да се пдвива на инклузивен пдгпвпрен нашин, сп вклушуваое на жените и 
мажите вп дпнесуваое на пдлуките, елиминација на рпдпвите стерептипи, и внесуваое на 
перспективата на еднаквпст меду жените и мажите вп сите активнпсти, врз пснпва на анализи за 
разлишните искуствата на жените вп пплзуваоетп на услугите и ресурсите на заедницата и акциски 
планпви и прпграми ппткрепени сп финансиски и шпвешки ресурси 38 . Оваа ппвелба сппред 
инфпрмациите пд гпдищнипт извещтај на МТСП ја имаат пптпищанп 23 ппщтини вп РСМ39. 

Оттука, пд исклушителна важнпст е и пдредбата пд ЗЕМЖМ ставот 2 кпј ја уредува дплжнпста за 
ппсеппфатен, стратещки пристап вп третманпт на пращаоетп на еднаквпста на жените сп мажите пд 
страна на ЕЛС. Именп, тие се дплжни, вп рамките на свпите стратещки планпви и бучети да гп 
инкпрпприраат принциппт на еднакви мпжнпсти на жените и мажите, да ги следат ефектите и да 
известуваат за влијаниетп на нивните прпграми на гпдищнп нивп. Истп така пдредбата прппищува 
пбврска за ушествп на РЛС вп ппдгптпвката на Стратегијата за рпдпва еднаквпст вп делпт кпј се 
пднесува на лпкалната сампуправа. Вп пваа смисла, важнп е да се земе предвид разлишната улпга на 
пдделните делпви пд структурата на ЕЛС вп примената на пваа пбврска. Управуваоетп сп прпцесите 
наведени вп пдредбата, вклушувајќи ги и предлпзите за пплитики и бучети какп нивен исхпд, спада вп 
дпменпт на задашите на градпнашалниците и администрацијата, пттука, пдгпвпрнпста за пстваруваое 
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на пвие пбврски пд ЗЕМЖМ би требалп да се лпцира кај пвие структури. Одгпвпрнпста за нивната 
крајна спдржина вп ппглед на заснпванпста, амбициите на целите, пшекуваните резултати, кприста за 
крајните кприсници, мерките, пптребните ресурси и механизмите за следеое и птшет спадаат вп 
дпменпт на спветите. Именп, пвие пргани сппред ппставенпста се пвластени да ги нпсат пдлуките за 
нивнп дпнесуваое, да врщат надзпр врз реализацијата и ппстигнатите резултати и прпмени пд 
спрпведуваоетп. Една пд клушните пбврски кпја е теснп ппврзана сп внесуваое на принциппт на 
еднакви мпжнпсти на жените и мажите вп дејствуваоетп на ЕЛС е спдржана вп пдредбите пд шленпт 
18, кпј ги задплжува да прибираат, евидентираат и пбрабптуваат статистишки ппдатпци прикажани 
сппред пплпва припаднпст и да ги дпставуваат дп Државнипт завпд за статистика. Сп пглед на тпа щтп 
пдредбата не упатува на пбластите и видпт на статистишките ппдатпци, би мпжелп да се каже дека ЕЛС 
се слпбпдни да ги уредат ппстапките за спрпведуваое на ваквата пбврска не самп за пптребите на 
Државнипт завпд, туку и за ппдпбруваое на прпцесите на планираое, следеое и дпнесуваое пдлуки 
вп сите пбласти на надлежнпст. Сепак важнпста на рпдпвп релевантните ппдатпци какп неппхпден 
предуслпв за планираое, следеое и пценка на напредпкпт налага прецизираое на пбврската за 
кпнтинуиранп прибираое, ажурираое, сппделуваое и упптреба на вакви ппдатпци пд страна на сите 
субјекти. 

Вп кпнтекст на впсппставуваое на еднаквите мпжнпсти за жените и мажите какп цел, важна е 
пбврската пд ставот 3 за прганите и телата на ЕЛС да ги разгледаат и земат предвид предлпзите за 
мерки и активнпсти пд кпмисиите и кппрдинатприте за еднакви мпжнпсти на жените и мажите. ЕЛС се 
дплжни да ги впсппстават и фпрмализираат пвие механизми какп ппстпјана структура сп уредени 
пвластуваоа и задаши вп внатрещните акти, пднпснп актите за систематизација и статутите сппдветнп.  

Оспбенп е важна улпгата на Кпмисијата за еднакви мпжнпсти на жените и мажите какп рабптнп телп 
на Спветпт, за кпја пдредбите пд ставот 6 пбезбедуваат щирпк спектар мпжнпсти за влијание врз 
клушните пдлуки релевантни за целпкупнптп дејствуваое на ЕЛС, вклушувајќи ја тука и рабптата на 
администрацијата. Именп, закпнпт за пвие тела пбезбедува пвластуваое за даваое мислеоа и 
предлпзи пп материјалите и предлпзите за седниците на Спветпт; ушествптп вп креираоетп и 
дпнесуваоетп на Стратегијата за развпј на ЕЛС; дпнесуваоетп на Бучетпт, Статутпт, Прпграмата за 
рабпта на Спветпт и др. Истп така, кпмисиите има мпжнпст да предлагаат нашини за инкпрпприраое 
на принциппт на еднакви мпжнпсти вп рабптата на прганите и администрацијата на ЕЛС. Впеднп, тие 
се пвластени да се грижат за дпследнп спрпведуваое на пдредбите пд ЗЕМЖМ, нп и другите закпни 
пд пбласта на еднаквите мпжнпсти и недискриминацијата, преку предлпзи врз пснпва на анализа на 
утврдените спстпјби вп пбластите на надлежнпст на ЕЛС. Сп пглед дека и за пвие тела пдредбата не 
специфицира за кпи дискриминирашки пснпви регулирани сп други закпни станува збпр, важнп да се 
пбезбеди фпкуспт на идентификација на пбемпт и нашинпт на кпј ЕЛС ги третира рпдпвите јазпви 
пптиснатите пптреби на жените и пгранишуваоата вп пристаппт на жените дп услугите, мерките и 
ресурсите вп планпвите и бучетите вп пбластите вп надлежнпст на ппщтината. Освен тпа, вп 
пдредбите птсуствува прецизна пбврска за нивнп задплжителнп разгледуваое пред нивнп 
дпнесуваое пд страна на спветпт. Ваквата пбврска ќе пбезбеди нивен третман какп матишни тела за 
пбезбедуваое на еднаквпста на жените и мажите какп хпризпнталнп пращаое вп пстваруваое на 
надлежнпстите на ЕЛС. Кппрдинатприте за еднакви мпжнпсти на мажите и жените, кпи ЕЛС спгласнп 
ставовите 7 и 8 се дплжни да ги ппределат пд редпт на државните службеници и да гп утврдат 
делпкругпт на рабпта и задаши вп актпт за систематизација на рабптните места, се пвластени да се 
грижат за унапредуваое на еднаквите мпжнпсти и недискриминацијата вп рамките на 
надлежнпстите на единицата на лпкалната сампуправа, да дава предлпзи и мислеоа ппврзани сп 
еднаквите мпжнпсти дп Спветпт на единицата на лпкалната сампуправа и дп институциите и 
прганизациите на лпкалнп нивп. Грижата какп пвластуваое се пстварува низ цела низа задаши какви 
щтп се израбптката на извещтаи за спстпјбата сп еднаквите мпжнпсти и недискриминацијата, 
спрабптката сп Кпмисијата за еднакви мпжнпсти на жените и мажите и ппкренуваоетп заеднишки 
иницијативи за мерки за унапредуваое на спстпјбата сп еднаквите мпжнпсти и недискриминацијата, 
спрабптката сп прганизации и пстанатите институции на лпкалнп нивп на пращаоетп на еднаквите 
мпжнпсти и недискриминацијата. Вп спрпведуваоетп на задашите пвие лица треба да се 
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кппрдинираат сп МТСП, дп кпи се задплжени да дпставуваат извещтај дп најмалку еднащ гпдищнп. Од 
вака ппределенипт ппис на рабптата, забележливп е птсуствптп на фпкуспт на еднаквите мпжнпсти на 
жените и мажите вп делпкругпт на задашите. Еднаквите мпжнпсти се ппщтп ппставени какп тематскп 
ппдрашје, а на пвие лица им се дпверени задаши вп дпменпт на недискриминацијата, веќе уредена сп 
Закпнпт за спрешуваое и защтита пд дискриминација. Истп така на кппрдинатприте вп рамките на ЕЛС 
им се дадени далеку ппвеќе пдгпвпрнпсти пд пние ппределени вп прганите на државната управа, щтп 
е спсема нелпгишнп имајќи ја предвид нивната ппставенпст вп структурата на ЕЛС, кпја е мнпгу 
ппкпмплексна пд пнаа на прганите на државната управа. Именп, вп рамките на ЕЛС ппстпјат и 
пплитишки тела, пднпснп кпмисии на Спвет кпи сппред надлежнпста и ппставенпста имаат гплема 
мпжнпст да влијаат на прпцесите на впсппставуваое на еднаквите мпжнпсти на жените и мажите на 
лпкалнп нивп.   

Она щтп е забележливп вп спдржината на пдредбите, псвен прегплемипт пбем на задаши вп  
прпщирен дпмен на пращаоа кпи би требалп да ги ппкриваат пвие лица за кпи не е предвидена 
ппсебна рабптна ппзиција, е нивната ппврзанпст сп решиси сите актери на лпкалнп нивп, вклушувајќи 
гп и Спветпт на ЕЛС, дпдека птсуствува релацијата сп ппщтинската администрација вп смисла на 
кппрдинација или дпставуваое предлпзи. 

Освен пбврската за разгледуваое предлпзи пд институципналната структура за еднакви мпжнпсти на 
жените и мажите, важна е и пбврската пд ставот 4 за пбезбедуваое на предлпзи за мерки за 
пстваруваое на целта на ЗЕМЖМ, преку спрабптката сп здруженијата на рабптпдавашите, синдикатпт, 
невладините прганизации и здруженијата активни на пплетп на еднаквите мпжнпсти, кпја пбезбедува 
пбврска за прпактивен пристап вп кпмуникацијата сп надвпрещните шинители вп прпцесите на 
идентификација, планираое и дпнесуваое пдлуки. Сп пглед на слабите пбврски за прпактивен 
пристап вп кпмуникацијата и кпнсултациите сп граданите вп прпцеспт на планираое и дпнесуваое 
пдлуки вп Закпнпт за лпкална сампуправа за ЕЛС, пдредбата недпвплнп прппищува пбврска за 
прибираое предлпзи за мерки  градани, пспбенп сп жените.  
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