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 Вовед 

Невработеноста и семејното насилство се општествени 

проблеми кои на глобално ниво се меѓусебно поврзани на повеќе 

начини. Имено, економската зависност како последица на 

невработеноста ги прави жените исклучително ранливи на сите 

облици на насилство, а особено на семејно насилство, и често е 

причина за појава на семејно насилство и интимно- партнерско 

насилство. Од друга страна, жените жртви на семејно насилство се 

соочуваат со големи тешкотии при вработување, пред сè поради 

траумите и последиците кои насилството ги носи.  

Р. Северна Македонија е земја која се соочува со висока стапка 

на невработеност, која директно влијае врз раст на сиромаштијата, 

социјалната несигурност и низок квалитет на животот на 

населението, кои пак се чести причини за појава и интензивирање 

на семејното насилство.  Според Извештајот на Државниот завод за 

статистика (2019) за вработеност во Р. Северна Македонија се 

карактеризира со неповолна родова структура. Во 2017г. стапката 

на вработеност кај жените изнесува 34,6% и е значително пониска 

во споредба со мажите, која изнесува 53,6%. Стапката на 

невработеност пак била 21,8% кај жените и 22,7% кај мажите, а 

стапката на активности кај жените била 44,3% а кај мажите 69,3%1.  

Високата невработеност кај жените во Р. Северна Македонија е 

констатирана и во ,,Анализа за учество на жените на пазарот на 

труд”2. Ова истражување истакнува многу ниско учество на жените 

во работната сила, која особено опаднала во годините по 

транзицијата. Како една од главните причини за ова е наведена 

 
1 Државен завод за статистика на Р. Северна Македонија, 2019, 
http://www.stat.gov.mk/Publikacii/Gender2019.pdf  
2 Анализа за учество на жените на пазарот на трудот, С., Цветковска, Ж., Попоска, 2017, ОБСЕ, 
Министерство за труд и социјална политика, достапно на овој линк  
 

http://www.stat.gov.mk/Publikacii/Gender2019.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/dokumenti%202017/13.6_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82.pdf
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неусогласеноста на расположливите и потребни профили на 

пазарот на трудот. Во периодот 2013-2015г. стапката на вработеност 

на жените се движи 32% - 33% од вкупното работоспособно 

население, наспроти стапка од 48-50% кај мажите. Мал процент на 

жени се јавуваат како работодавци (24,5 %) наспроти 75,2 % мажи и 

само 18,6 % од жените се вработени за сопствена сметка наспроти 

81,6 % мажи. 

Посебна ранлива категорија на жени се жените жртви на 

семејно насилство. Насилството влијае врз економската сигурност 

на жртвите и нивните деца на повеќе начини, а пред се таа 

несигурност е и најголем предизвик за жената да донесе одлука да 

ја напушти насилната средина. Жените кои се жртви на семејно и 

интимно партнерско-насилство, а се во процес на образование, 

може да бидат присилени да го прекинат образованието, и со тоа 

да бидат лишени од подобра можност за приходи и финансиска 

стабилност и независност во иднина. Жртвите на семејно насилство 

често пати не можат да го задржат вработувањето ако се вработени 

или воопшто не можат да се вработат поради контролирачкото 

однесување на нивниот партнер, сторител на насилството. Со тоа се 

создава силен ризик од невработеност во текот на целиот животен 

век на жената жртва на семејно или интимно-партнерско 

насилство. Економската нестабилност на жените жртви на семејно 

насилство, директно се отсликува како силен предизвик откако ќе 

ја напуштаат насилната средина и можноста за нивна економска 

одржливост. Пред сè, немањето финансиски средства ги 

оневозможува да обезбедат безбедно живеалиште за себе и своите 

деца. Задолженоста преку кредити, кај оние кои се вработени, 

значително го намалува износот од месечните примања кој 

останува за задоволување на секојдневните потреби, нејзини и на 

нејзините деца, и влијае на редовно подмирување на режиските 

трошоци меѓу кои е и месечната закупнина за живеалиште.  

Последното истражување на ОБСЕ, кое беше спроведено во 

текот на 2018 година, на балканскиот регион, ја опфати и Р. Северна 
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Македонија. Клучните наоди на истражувањето истакнуваат дека 

сите жени, без разлика на нивниот економски или социјален статус, 

може да искусат насилство, но кај некои жени има значително 

поголем ризик. Тоа се жените кои живеат во сиромаштија, 

економски зависни жени и жени кои имаат деца. 60% од жртвите 

на насилство биле контролирани од сторителот, немале никаков 

или имале контролиран пристап до финансии, и нивните деца биле 

користени како средства за уцена за жената да не го напушти 

партнерот3. Од сите испитани жени, 1 од 5 или 19% се жртви на 

економско насилство од партнерот. Според истражувањето на 

Паблик,, Бездомништвото околу нас - јавно скриено 

потенцијално”4 жените жртви на семејно насилство се во зголемен 

ризикот да станата бездомници (скриено и потенцијално 

бездомништво) и а степенот од сиромаштија кај жени жртви на 

семејно насилство  е многу поголем.  

Целта на оваа анализа е да се дадат препораки за 

унапредување на можностите за вработување на жени жртви на 

семејно насилство. Преку анализа на законските можности, 

обврските и препораките од меѓународните документи, и анализа 

на активните мерки за вработување преку оперативните планови 

на Агенцијата за вработување на РСМ, документот донесува 

заклучоци кои ги идентификуваат предизвиците во можностите за 

вработување на оваа ранлива категорија граѓанки.  

Врз основа на заклучоците и наодите од анализата, ќе се 

креираат препораки за унапредување на можностите за 

вработување на жени жртви на семејно насилство на национално 

ниво. Препораките и заклучоците ќе бидат основа за креирање на 

унапредени политики и програми на Владата во насока на подобра 

 
3 OSCE, OSCE-led survey on violence against women: Main report, Well-being and Safety 
of Women, 2018 
4 Бездомништвото околу нас, К., Илијевски, К., Мојанчесвска, А. Илоска., М., 
Неделковска, 2019, Асоцијација за истражување, комуникации и развој „Паблик“, 
достапно на овој линк  

 

https://public.org.mk/wp-content/uploads/2017/03/bezdomnistvoto_okolu_nas.pdf
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заштита на жртвите, односно креирање подобри можности за 

напуштање на насилната средина и намалување на стапката на 

насилство врз жени во иднина.  

Методолошката рамка на анализата се базира на анализа на 

постоечки меѓународни документи, националната легислатива и 

национални стратегии, релевантни истражувања поврзани со 

економските предизвици на жени жртви на семејно насилство и 

информации и податоци кои се добиени преку испратени Барања 

за информации од јавен карактер до Агенцијата за вработување на 

Р. Северна Македонија, а во врска со искористеноста на мерките и 

програмите во периодот од 01.01.2015 до 30.06.2020. Направена е 

анализа на програмите и мерките опфатени во оперативните 

планови на Агенцијата за вработување,  како и критериумите кои 

треба да ги исполнат апликантите, а во насока на нивно 

искористување.  

Дополнително, користени се податоци и наоди од „Анализа на 

економските предизвици со кои се соочуваат  жени жртви на 

семејно насилство кои ја напуштиле насилната средина” која ја 

спроведе Националната мрежа против насилство врз жени и 

семејно насилство во 2019г5. 

 

1. Меѓународни документи 

1.1 Меѓународен пакт за економски, социјални и културни 

права6 

Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права 

(МПЕСКП) во членот 3 предвидува дека државите страни се 

обврзуваат да им обезбедат еднакво право на мажите и на жените 

 
5 Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство, Анализа на 
економските предизвици со кои се соочуваат жени жртви на семејно 
насилство кои ја напуштиле насилната средина, 2019.  
6 Меѓународен пакт за економски, социјални и културни права, достапен на овој 
линк  

https://www.healthrights.mk/pdf/Pravnici/Megjunarodni%20dokumenti%20i%20mehanizmi%20za%20zastita%20na%20covekovite%20prava/%D0%9EN/3%20-%20%D0%9C%D0%B5%D1%93%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8,%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.pdf
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во уживањето на сите економски, социјални и културни права што 

се наброени во Пактот. Во членот 7 е предвиден, принципот на 

праведна заработувачка и иста плата за работа од иста вредност, 

без каква и да е разлика. Посебно жените мора да имаат гаранција 

дека условите на нивната работа не се полоши од условите што ги 

уживаат мажите, и да примаат иста плата за истата работа. 

 

1.2 Конвенција за елиминација на сите форми на 

дискриминација против жената на ООН и Факултативниот 

протокол7 

Меѓународната заедница повеќе од три децении, прави сериозни 

чекори во однос на афирмирање на прашањето за родова 

еднаквост и презема акции во однос на елиминирање на 

дискриминацијата врз жените. Суштествен документ кој на 

најсеопфатен начин ги регулира правата на жената и родовата 

еднаквост претставува Конвенцијата за елиминирање на сите 

форми на дискриминација врз жената (CEDAW). Конвенцијата ја 

елаборира еднаквоста, односно постојната нееднаквост на жената 

во политичкиот и јавниот живот, образованието, вработувањето и 

правата од работен однос, пристапот до здравствена заштита, 

финансиската и социјална сигурност, правните и граѓански права и 

обврски, стекнувањето на државјанство, семејните односи, а 

посветува одделно внимание и на борбата против насилството врз 

жените, како и проблемите на руралната жена. Со цел подетално 

елаборирање на клучните принципи на Конвенцијата, но и 

одредени членови од истата, досега овој Комитет има усвоено 

вкупно 34 општи препораки (ОП). Општите препораки се насочени 

кон државите членки на Конвенцијата и имаат за цел да дадат 

сеопфатни образложенија во однос на примената на ЦЕДАВ, како и 

 
7 Конвенција за елиминација на сите форми на дискриминација против жената, 
достапна на овој линк 

 

http://healthrights.mk/pdf/Pravnici/Megjunarodni%20dokumenti%20i%20mehanizmi%20za%20zastita%20na%20covekovite%20prava/%D0%9EN/4%20-%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%B2%D1%80%D0%B7%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20-%20CEDAW.pdf
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ставовите на Комитетот во однос на специфичните прашања. 

Позначајни општи препораки за предметот на оваа анализа се: 

- Општа препорака 5 (1988) - привремени специјални мерки 
за постигнување на еднаквост меѓу мажите и жените.  

- Општа препорака 13 (1989) - која се однесува на еднаква 
плата за еднаква работа со цел надминување на 
сегрегацијата на жените на пазарот на трудот. Со оваа 
препорака се предлага да се усвојат системи за евалуација 
на работата врз основа на родово неутрални критериуми, 
со што ќе се олесни споредбата на вредноста на тие 
работни места во кои доминираат жените, со оние работни 
места во кои доминираат мажите. Овие резултати треба да 
бидат вклучени во извештаите.  

- Општа препорака 16 (1991) - неплатени жени работници во 
руралните и урбаните семејни претпријатија. Со оваа 
препорака се предлага прибирање на податоци за жените 
кои работат во семејни претпријатија а кои за тоа не се 
платени и преземање на неопходни чекори со кои ќе се 
гарантира исплата, социјална сигурност и социјална помош 
за жените кои работат без такви бенефиции во 
претпријатија во сопственост на член на семејството.  

- Општа препорака 17 (1991) - мерење и квантификација на 
неплатени домашни активности на жените и нивното 
признавање во бруто-националниот производ. Со оваа 
препорака се поддржуваат експериментални истражувања 
и анализи спроведени со цел да се измери вредноста на 
неплатените домашни активности, како и да се известува за 
напредокот постигнат во вклучувањето на неплатена 
домашна активност на жените во националните системи. 

Едни од заклучни согледувања од комбинираниот четврти и 

петти периодичен извештај усвоени од Комитетот на педесет и 

четвртата седница (11 февруари – 1 март 2013): Во областа на 

вработувањето ,,Комитетот искажува загриженост поради 

продолжената вертикална и хоризонтална професионална 

сегрегација и преголемата застапеност на жените на ниско 

платените работни места; недостиг на имплементација на 

начелото за еднаква плата за работа со еднаква вредност и 
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продолжениот јаз во платите помеѓу мажите и жените; 

диспропорционално високата стапка на невработени жени и 

исклученоста на ромските жени и жените со попреченост од 

формалниот пазар на работна сила. Понатаму, се искажува 

загриженост поради недостигот на политики кои ги 

стимулираат женските економски активности, установи за 

згрижување на деца, и промени во Законот за работни односи во 

однос на породилното отсуство ги принудуваат жените да 

имаат работа со половина работно време и малку платена 

работа со што се засилува нееднаквата поделба на семејните 

одговорности помеѓу жените и мажите. Во заклучните 

согледувања е истакнат недостатокот на информации за 

сексуалното вознемирување на работното место. Комитетот 

препорачува државата да ги зајакне заложбите за елиминирање 

на професионалната сегрегација, и хоризонтална и вертикална, 

и да усвои мерки за имплементација на начелото за еднаква 

плата за работа со еднаква вредност; да го намали и затвори 

јазот за платите помеѓу мажите и жените; олеснување на 

пристапот на жените, вклучително на ромските жени и жените 

кои припаѓаат на други обесправени групи до формално 

вработување и претприемништво како и подобрување на 

нивните можности за согласување на работниот живот со 

семејните обврски; прибирање на податоци распределени според 

полот за состојбата со мажите и жените на пазарот на 

работна сила и за бројот и исходот на трудовите инспекции, 

судски случаи и административни приговори кои се однесуваат 

на трудовата дискриминација базирана на полот и сексуалното 

вознемирување на работното место.” 
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1.3 Декларација на МОТ за социјална правда заради праведна 

глобализација8 

Во 2008 година, Меѓународната конференција на трудот ја донесе 

Декларацијата на МОТ за социјална правда поради праведна 

глобализација, што родовата еднаквост ја става во основата на 

Агендата за пристојна работа. Декларацијата јасно наведува дека 

„родовата еднаквост и недискриминацијата мора да се 

разгледуваат како меѓусекторски прашања во четирите 

стратешки цели што се утврдени во Агендата за пристојна 

работа: унапредување на вработеноста, социјална заштита, 

социјален дијалог и основни принципи и права на работа“. 

 

1.4 Конвенција на Советот на Европа за спречување и борба 

против насилството врз жените и домашното насилство9  

Во Преамбулата на Конвенцијата на Советот на Европа за 

спречување и борба против насилството врз жените и домашното 

насилство (Истанбулска Конвенција) се истакнува дека 

остварувањето на еднаквоста меѓу жените и мажите и de jure и de 

facto е клучен елемент во спречувањето на насилството врз жените 

и дека насилството врз жените е манифестација на историски 

нееднаквите односи на моќ меѓу жените и мажите, што довеле до 

доминација и дискриминација врз жените од страна на мажите и 

до спречување на целосното напредување на жените. Понатаму, во 

Преамбулата се вели дека насилството врз жените е еден од 

главните општествени механизми со кој жените се принудуваат на 

потчинета положба во однос на мажите. Државите-членки на 

Советот на Европа и другите потписници на овој документ со голема 

загриженост препознаваат дека жените и девојчињата често се 

изложени на сериозни форми на насилство, како: домашно 

насилство, сексуално вознемирување, силување, присилен брак, 

 
8 Декларација на МОТ за социјална правда заради праведна глобализација, 
достапна на овој линк 
9 Конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз 
жените и домашното насилство, достапна на овој линк  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_173170.pdf
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4L6IU8G6/Конвенција%20на%20Советот%20на%20Европа%20за
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кривични дела извршени во името на таканаречената „чест“, и 

генитално осакатување, коишто претставуваат сериозно кршење на 

човековите права на жените и девојчињата и кои се главна пречка 

за постигнување еднаквост меѓу жените и мажите. Член 20 – Општи 

услуги на поддршка 1. Страните ги преземаат потребните 

законодавни и други мерки за да обезбедат дека жртвите имаат 

пристап до услуги коишто го овозможуваат нивното закрепнување 

од насилството. Овие мерки треба да опфатат, кога тоа е потребно, 

услуги како што се правно и психолошко советување, финансиска 

помош, домување, образование, обука и помош при вработување. 

2. Страните ги преземаат потребните законодавни и други мерки за 

да обезбедат дека жртвите имаат пристап до здравствени и 

социјални услуги и дека овие служби се соодветно опремени и дека 

професионалците се обучени за помош на жртвите и за да ги упатат 

до соодветни служби. 

2. Национална легислатива 

2.1 Закон за превенција, спречување и заштита од семејно 

насилство – Сл. Весник на РСМ Бр.138/201410 

Целта на законот е преземање на мерки насочени кон 

превенција и заштита на жртвите на семејно насилство, почитување 

на основните човекови слободи и права, живот, личен интегритет, 

недискриминација и родова еднаквост, со должно внимание на 

интересите и потребите на жртвата. 

Поддршката која се дава на овие жртви посебно во делот на 

нивното економско зајакнување детално е обработено во Чл.28 од 

законот во кој ,,Центарот за социјална работа, во соработка со 

Агенцијата за вработување на Р. Северна Македонија - надлежниот 

центар за вработување, презема меки за економско јакнење на 

жртвата преку нејзино активно вклучување на пазарот на трудот. 

Центарот за социјална работа, во рок од седум дена од 

 
10 Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, достапен на 
овој линк 

https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/ZAkon%20za%20prevencija%20semejno.pdf
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отпочнување на постапката, ја известува Агенцијата за вработување 

на Р. Северна Македонија - надлежниот центар за вработување, за 

потребата за вклучување на лицата - жртви во активните мерки за 

вработување. Центарот за вработување е должен во рок од три 

дена по добиеното известување од став 2 на овој член, да ја повика 

жртвата за отпочнување на постапка за вклучување во активни 

мерки и политики за вработување, обуки, посредување при 

вработување, мотивација, стекнување на основни вештини, да 

изготви индивидуален план за вработување за жртвата, да и 

овозможи достапност на информации за слободни работни места, 

а се до нејзиното вработување. Одговорното лице од Центарот за 

вработување е должен најмалку еднаш месечно да оствари контакт 

со жртвата заради спроведување на индивидуалниот план за 

вработување, се до нејзиното вработување. Центарот за 

вработување во рок од три дена го известува надлежниот центар за 

социјална работа за вклучувањето на жртвата во програмата за 

активните мерки за вработување. Центарот за вработување во рок 

од три дена го известува надлежниот центар за социјална работа 

ако жртвата засновала работен однос или ако работниот однос 

престанал". Со овие одредби, законодавецот како една од 

приоритетните цели го става економското зајакнување на жртвите 

на семејно насилство преку нивно активно вклучување на пазарот 

на трудот, а во насока на нивно осамостојување, поголема 

самодоверба и целосно напуштање на насилната средина. 

 

2.2 Предлог - Закон  за спречување и заштита од насилство врз 

жени и семејно насилство (2020) 

Предлог- Законот за спречување и заштита од насилство врз жени 

и семејно насилство е дел од усогласувањето на националното 

законодавство со одредбите на Истанбулската конвенција, и 

неговата цел е превенција и спречување на родово базирано 

насилство врз жените и семејното насилство, како  и да се унапреди 

системот на заштита на жртвите од било каков облик на родово 

базирано насилство и семејно насилство согласно Уставот на РСМ и 

меѓународните договори.  
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Предлог - законот сеуште не е донесен (во собраниска процедура 

од ноември 2020), но со негово донесување и стапување на сила се 

очекува да се унапреди целокупниот систем на превенција и 

заштита на жени жртви на насилство. Предлог - законот предвидува 

дека: 

- Министерството за труд и социјална политика ќе обезбеди мерки 

за вклучување на  жените  жртви на родово базирано насилство и 

жртвите на семејното насилство во активни мерки за вработување, 

како и нивно вработување; 

- Центарот за социјална работа ќе ја упатува жртвата до 

соодветните државни и други органи надлежни за економско 

јакнење на жртвата и нејзино активно вклучување на пазарот на 

трудот, преку надлежен центар за вработување;  

- Услугата за привремен престој ќе овозможи вклучување во 

активните мерки за вработување на жртвата со цел вклучување во 

пазарот на трудот и постигнување на финансиска независност. 

Унапредувањето од сегашниот Закон за превенција, спречување и 

заштита од семејно насилство, е дека со новиот Закон ќе се опфатат 

жени жртви на сите форми на родово базирано насилство 

вклучително и семејното насилство,  а  во поимникот од законот во 

чл.3 посебно се дефинира што опфаќа и што се подразбира под 

„Насилство врз жени“ (Став 1) „Родово базирано насилство“ (Став 

2) „Семејно насилство“ (став 3) и „Насилство од интимен партнер“ 

(Став 5).  

Предлог - Законот за првпат во системот на заштита од насилство 

врз жени и семејно насилство предвидува Реинтеграција на жртви 

на насилство (Член 96), каде преку посебна Програма за 

реинтеграција на жртвите на насилство им се обезбедува 

привремено домување, психичко советување со менторство, 

различни видови на финансиска помош специфично наменети за 

жени жртви на насилство, можности за образование и обуки во 

различни области, како и мерки за вработување утврдени со закон. 

Согласно овој член, надлежните институции ќе бидат должни да ги 

препознаат жртвите на насилство како посебна ранлива категорија 
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и да развиваат програми и мерки согласни специфичните потреби 

на жени жртви на насилство.   

 

2.3 Закон за работни односи-консолидиран текст 201711 

Законот за работните односи е основен закон во областа на 

работните односи и со кој закон се уредуваат работните односи 

меѓу работниците и работодавачите кои се воспоставуваат со 

склучување на договор за вработување.  

Законот обезбедува посебна заштита на жените поради 

бременоста, раѓање и родителството и на мајка со дете до три 

години старост и самохран родител со дете до шест години старост. 

Според законот, работодавачот е должен на работниците да им 

овозможи полесно усогласување на семејните и професионалните 

обврски. 

  

2.4 Закон за вработувањето и осигурување во случај на 

невработеност12 

Во овој закон во членот 98-ѓ таксативно се наброени за кои 

невработени лица работодавачот може да користи ослободување 

од плаќање на придонеси на задолжително социјално 

осигурување, а една од набројаните категории лица се и жртвите 

на семејно насилство. 

Агенцијата за вработување со посебен акт ги дорегулира правата и 

обврските кои произлегуваат од различниот статус на лицата, а со 

тоа и можностите за користење на активните мерки за вработување 

предвидени во оперативните планови за вработување кои на 

годишно ниво ги носи Министерството за труд и социјална 

политика.  

 
11Закон за работните односи, достапен на овој линк  
12Закон за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, достапен на 
овој линк 

http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/trud_2017/pravilnici/16,11-%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8.pdf
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/trud_2017/pravilnici/16,11-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.pdf
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2.5 Национална стратегија за вработување на РМ 2016-202013 

Жртвите на семејно насилство уште во 2015 година беа предвидени 

во проектот ,,Македонија вработува"14 во кој се предвидуваа низа 

на мерки за поттикнување на вработувањето и значително 

олеснување (преку ослободувања од плаќања на социјални 

придонеси и персонален данок) за приватните компании со цел да 

отворат нови работни места.  

Во оваа стратегија назначена е примарната улога на Агенцијата за 

вработување, целосен попис на активности кои треба да ги 

спроведе, како и назначената соработка на АВРМ со 

работодавачите и зголемено учество на ранливите категории во 

активните мерки на пазарот на труд (лицата невработени над 2 

години, корисниците на социјална парична помош и членовите на 

домаќинствата, жени жртви на семејно насилство, лица со 

инвалидност и намалена работна способност). Кај одредени 

ранливи групи на население, пример, жени жртви на семејно 

насилство, корисници на социјална парична помош и слично, 

планирано е да се применуваат интегрални мерки за вработување, 

кои опфаќаат и советување, обуки и субвенционирано 

вработување. За поефективна имплементација на стратегијата, 

АВРМ во тесна соработка со МТСП (раководење и координација) за 

секој година поединечно изготвува оперативни планови со активни 

мерки за вработување, а кои се усвоени од Владата на РСМ.  

 

 

 

 

 
13Национална Стратегија за Вработување на Република Македонија 2016-2020, 
достапна на овој линк 
14 Македонија вработува, достапно на овој линк  

http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Nacionalna%20Strategija%20za%20Vrabotuvane%20na%20Republika%20Makedonija%20za%20Vlada%2016102015.pdf
http://www.mtsp.gov.mk/makedonija-vrabotuva.nspx
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3. Анализа на Оперативните планови на Агенција за 
вработување на РСМ (2015-2020) 

Повеќе од една деценија во рамките на Годишните програми на 

Владата во делот вработување се предвидува носење на нови 

оперативни планови за вработување кои содржат посебни мерки и 

програми за намалување на процентот на невработени во државата 

како и за поголемо вклучување и конкурентност на младите и 

маргинализираните групи на пазарот на трудот. Преку конкретни 

мерки за доквалификација особено внимание се посветува на 

вработување на најранливите категории, како и на поддршката 

новите и на иновативните бизнис идеи. Во оперативниот план за 

2009г.15 првпат како посебна ранлива категорија се издвоени  жени 

жртви на семејно насилство.  

 

Во сите анализирани оперативни планови (2015-2020) клучни се 

трите програми и тоа: Програма за самовработување, Програмата 

за субвенционирање на плати (продолжување на програмата 

Субвенционирано вработување од претходниот период заклучно 

до 2017) и Услуги за вработување, врз нивните потенцијални 

корисници. Соодветно на тоа, трите програми и услуги, кои се 

сеопфатни во оперативните планови се исти за целиот период на 

анализирање и тоа од 2014 заклучно со последниот кој е донесен 

за 2020 година. Според  анализата на ЕСЕМ16, од буџетот на 

Агенцијата за вработување најголем дел од средствата наменети за 

спроведување на активните политики за вработување се 

издвојуваат токму за овие три програми и услуги. 

 

 

 
15 Агенција за вработување на РСМ, Оперативен план за активните мерки и програми за 
вработување за 2009 година, достапен на овој линк 
16 ЕСЕМ, Дали активните мерки, програми и услуги за вработување што ги спроведува 
Владата на РСМ ги одразуваат реалните потреби на граѓаните и придонесуваат за 
унапредување на нивниот пристап до пазарот на трудот и зголемување на вработеноста, 
2019, достапно на овој линк  

https://av.gov.mk/content/pdf/op20090.pdf
http://esem.org.mk/pdf/Publikacii/2019/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%202019_%D1%81%D0%BE%20%D0%B1%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB_Final.pdf
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3.1 Анализа на активните мерки и програми за вработување 

предвидени во оперативните планови за вработување 

 

Оперативните планови се поделени на два дела. Првиот дел 

ги опфаќа програмите и мерките за вработување кои предвидуваат: 

 

-Поддршка за самовработување(претприемништво); 

-Поддршка за креирање на нови работни места; 

-Обуки; 

-Практиканство; 

-Програма за работно ангажирање.  

 

Во вториот дел се опфатени услугите за вработување (помош при 

барање на работа, мотивациски обуки, професионална 

ориентација и кариерно советување итн.). 

 

I. Поддршка за самовработување (претприемништво)  

 

Оваа Програма зазема доминантен дел во буџетот за 

активните политики за вработување во РСМ односно во 2018 

година за спроведување на оваа програма се издвоени 14 % од 

вкупниот износ на расходи на Агенцијата за вработување и 

приближно една третина (38 %) од вкупниот износ на средства за 

активни програми и вработување17. 

 

Целта на оваа Програма е да се подржат невработените лица 

кои се регистрирани во АВРСМ како невработени да основаат свој 

бизнис, да се формализира веќе постоечка (неформална дејност) и 

да се создадат дополнителни вработувања. Во оваа Програма се 

препознаени како кориснички- невработени жени од ранливи 

категории (приматели на социјална помош, жртви на семејно 

насилство, жртви на трговија со луѓе, долгорочно невработени 

жени, самохрани мајки, социјално исклучени жени по основ на 

технолошки вишок и стечај). Во однос на висината на финансиската 

 
17 Ibid 23 
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поддршка грантот е од 246.000 до 307.500 денари или до 615.000 

денари (доколку се основа правен субјект од два содружника). За 

добивање финансиска поддршка во рамки  на оваа Програма 

потенцијалните корисници треба да посетат Обука за 

„Претприемништво и развивање на бизнис вештини“ и да 

изработат бизнис- план со советодавна поддршка. Позитивно 

оценетите бизнис идеи со менторска поддршка го развиваат бизнис 

планот и аплицираат за финансиска поддршка. Како последна фаза 

е селекција на најуспешни бизнис- планови, кои како прв чекор 

откако ќе бидат избрани треба да  направат регистрација на фирма 

и да се пријават како вработени во истата.  Во оваа Програма 

предвидена е и советодавна/ менторска поддршка во период од 12 

месеци од основањето на бизнисот само за следниве целни групи: 

o лица со попреченост 
o припадници на ромската заедница 
o жени од ранливи категории (приматели на социјална 

помош, жртви на семејно насилство, жртви на трговија 
со луѓе,  самохрани мајки и социјално исклучени жени по 
основ на технолошки вишок и стечај).  

 
Во самиот документ не е наведено за каков тип на 
менторска/советодавна поддршка станува збор.  

 
Дополнително постои и можност паралелно со оваа  

Програма да се користат и другите мерки предвидени во 
оперативниот план, поконкретно мерките Субвенционирање на 
плати и Вработување и раст на правни субјекти.  

 
Според Годишниот извештај на АВРСМ за 2018 година18 на 

крајот на процесот, бизнис-план изработиле 1 054 лица, а грант 
добиле 984 лица, од кои 461 се жени. Во однос на можноста за 
комбинирање на оваа мерка со други мерки од ОП, од вкупно 
потпишани 151 договор за дополнително вработување 78 жени 
биле вработени. И според годишниот извештај на АВРСМ за 2019 
година19 вкупен број на корисници на овој грант е 1303 од кои 442 

 
18 Агенција за вработување на РСМ, Годишен извештај за 2018, достапен на овој линк 
19 Агенција за вработување на РСМ, Годишен извештај за 2019, достапен на овој линк 

https://av.gov.mk/content/Dokumenti/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%92%D0%A0%D0%A1%D0%9C%202018.pdf
https://av.gov.mk/content/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%92%D0%A0%D0%A1%D0%9C%202019.pdf


 

19 
 

се жени, 479 млади лица до 29 година, 17 Роми и 24 лица со 
попреченост.  
 

Од добиените податоци за последните два извештаи, на 
речиси половина од одобрените бизнис планови кориснички се 
жени, што е позитивен аспект на оваа мерка. Останува отворено 
прашањето која е причината што поголемиот дел од бизнисите кои 
се основаат од жени се т.н. типично женски бизниси (фризерско 
студио, козметичко студио, слаткарство, шивачка работилници, 
колонијал), односно дали висината на грантот за оваа програма не 
дозволува основање на друг вид бизнис.  

 
Просечниот износ на исплатени средства во облик на грант 

за мажите изнесува 307.203,52 денари, а пак за жените истиот е за 
4.576,84 денари понизок од просечниот износ исплатен за 
поддршка на поединечните бизниси на мажите20. Во однос на 
износот за одобрен грант, пак, останува отворено прашањето колку 
овие средства се доволни за се воспостави и истиот да се одржи во 
текот на идниот период. Преку програмата, средствата кои се 
доделуваат може да бидат наменети за набавка на опрема и 
материјали за опремување и започнување на бизнис во однапред 
утврдена висина.  
 

Воопшто не се предвидени средства за промоција на новиот 
бизнис, како ни експертска поддршка за развивање на маркетинг 
стратегија.  Дополнително,  со самата регистрација на фирмата се 
започнува и со воспоставување на бизнис релации како и потреба 
за уредно водење на сметководството за кое треба да се ангажира 
овластено лице-сметководител. Грантот ја овозможува опремата, 
но не и овие дополнителни трошоци кои се плаќаат на 
дневна/месечна основа. Иако за ранливите категории на жени е 
предвидена менторска поддршка во времетраење од 12 месеци, за 
која поддршка менторите се плаќаат преку Агенцијата за 
вработување, сепак нивната улога за водењето на бизнисите треба 
првично да се анализира како и на кој начин ги водат новите 
претприемачи  во одржување на фирмата. Воедно ограничувањето 
за добивање на менторската поддршка го отвора и прашањето 
дали е доволно само една година од отворањето на фирмата да 

 
20 Ibid 23 
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стане успешна. Исто така не се јасни ниту јавно достапни 
информациите за динамиката на пружање на поддршката од 
страна на определените ментори, дали станува збор за лица кои ги 
воделе клиентките низ целиот процес кога сеуште имале бизнис 
идеја, ниту пак е точно наведено каква поддршка ќе им пружат 
менторите во текот на тие 12 месеци од основање на фирмата.  
 

Понатаму, вклучувањето во оваа програма, како и 
основањето на фирма со максимална предвидена менторска 
поддршка од 12 месеци не е гаранција дека фирмата е успешна или 
дека ќе продолжи да опстојува и следните години. Не секоја бизнис 
идеја во теорија успешно се реализира во пракса. Моментално 
нема јавно достапни информации колку бизниси продолжиле да 
функционираат по првата година, односно втората година. Ниту пак 
има информации колкав процент од вкупно поддржаните бизниси 
од започнување на програмата, се уште се функционални и 
профиталбилни, а основачите вработени. Понатаму не се следи ни 
растот на бизнисите, односно дали се зголемил бројот на вработени 
и сл.   
 
II. Поддршка за креирање на нови работни места. 
 

Оваа поддршка се состои од субвенционирано вработување и 

во сите оперативни планови кои се анализирани најопфатени се 

мерките: 

1. Субвенционирање на плати 
2. Вработување и раст на правни субјекти 

 
Во дел од оперативните планови заклучно до 2017 година оваа 

програма беше дел од програмата ,,Македонија вработува” која 

програма беше оцената како негативна од страна на 

vМеѓународната организација на трудот и беше заменета со оваа, 

која начелно не се разликува од претходната. Имено како еден од 

негативните ефекти на оваа програма е што имплицира големи 

буџетски расходи, а од друга страна не гарантира долгорочно 

вработување на граѓаните.21 Целта е да се стимулира отворање на 

нови работни места со тоа што во проектот ,,Македонија вработува” 

 
21 Ibid 23  
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работодавачите беа ослободени од плаќање на придонеси, додека 

пак од 2018 година поддршката се состои од директна финансиска 

помош на работодавачите. Поддршката за вработување може да 

биде во форма на субвенција на плати, или во форма на грант за 

набавка на нова опрема и/или материјали.  

Главна цел на мерката субвенционирањето на плата е 

поддршка за вработување на невработени лица кои потешко се 

вклучуваат во пазарот на трудот. Целна група се невработени кои се 

евидентирани во АВРСМ и потешко можат да се вклучат на пазарот 

на трудот. Во оваа целна група освен долгорочно невработените 

лица, препознаени се и жени припаднички на ромската етничка 

заедница и на останатите етнички заедници, како и жртви на 

семејно насилство како лица кои се потешко вработливи. 

Корисници на оваа мерка се микро, мали и средни фирми, 

социјални претпријатија и граѓански (непрофитни) организации 

што се занимаваат со економска активност при вршење на својата 

дејност, а времетраењето и висината на истата е во износ од 19.000 

денари месечно како субвенција на платата на вработеното лице во  

период од 3,  6  или 12  месеци доколку работодавачот вработи 

лице од предвидените целни групи. Работодавачот може да му 

исплати на работникот и повисока плата. Вкупната финансиска 

поддршка за едно лице за период од 3 месеци изнесува 57.000 

денари; за 6 месеци изнесува 114.000 денари и за 12 месеци 

изнесува 228.000 денари. Средствата се исплаќаат еднократно за 

целиот период на субвенционирање, по реализацијата на 

вработувањето со полно работно време, во согласност со 

одредбите и условите наведени во Договорот за субвенција. 

Критериумите кои треба работодавачот да ги исполнува како би 

можел да ја користи субвенцијата се:  

- Вкупниот број на работници на неопределено време на денот 
на аплицирање и пред реализацијата на поддршката, не треба 
да биде понизок од просечниот број на вработени лица22 на 
неопределено време во претходната календарска година, 
освен ако причините за намалување на бројот на вработени 

 
22 Терминот “просечен број на вработени“ се однесува само на потребите на 
имплементацијата на активните програми/мерки за вработување. 
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лица на неопределено време се  поради прекин на работниот 
однос по вина или волја на работникот, остварување на право 
на пензија, смрт, неспособност за работа, а не како резултат на 
деловни причини; 

- На денот на аплицирање ги има подмирено сите обврски по 
основ на исплатени плати и придонеси од задолжително 
социјално осигурување;  

- Да нема финансиска загуба во претходната година23; 
‐ Работодавачот да има најмалку едно вработено лице на 

неопределено време, со исклучок на граѓанските организации 
што во моментот на аплицирање немаат вработено лице и 

‐ Бројот на ново вработени лица што работодавачот може да ги 
добие преку програмата за поддршка за вработување не може 
да биде поголем од 50% од просечниот број на вработени во 
претходната календарска година, при што максималниот број 
не може да биде поголем од 5 лица кај еден работодавач. 
Работодавач што има едно вработено лице, граѓанските 
организации што немаат ниту едно вработено лице и кај 
правните субјекти регистрирани по 01.07.2018 година 
максималниот број на поддржани вработувања изнесува едно 
лице. 

 

Дополнително, работодавачот кој ќе ја искористи оваа мерка ги 

има следните обврски: Работодавачот што вработува невработено 

лице е должен да го задржи лицето во вкупен работен  период од: 

- 9 месеци, ако користи 3 месеци субвенционирање; 

- 18  месеци, ако користи 6 месеци субвенционирање ; 

- 18 месеци, ако користи 12 месеци субвенционирање (за 

корисници на гарантирана минимална помош) и 

- 30 месеци, ако користи 12 месеци субвенционирање.  

 
Доколку на работникот за кој е исплатена субвенција, му 

престане работниот однос во било кој период (периодот на 

субвенција и дополнителниот период за кој е должен да го задржи 

работникот во работен однос), освен во случај на смрт, пензија и 

неспособност за работа (боледување подолго од 30 дена, 

 
23 Овој критериум не важи за правните субјекти кои се регистрирани по 01.07.2018 
година. 
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попреченост и други случаи), работодавачот е должен во рок од 30 

дена на негово место да вработи друго невработено лице што 

припаѓа на било која категорија во рамките на целните групи 

опфатена со оваа мерка, во спротивно е должен да врати сразмерен 

износ од исплатените средства (износот на субвенција по лице 

поделен со вкупниот број на месеци). 

 

Работодавачот е должен за целиот период (периодот на 

субвенција и дополнителниот период за кој е должен да го задржи 

работникот во работен однос) да не го намали вкупниот број на 

вработените на неопределено време, освен во случај на престанок 

на работниот однос поради смрт, пензија или неспособност за 

работа, во спротивно е должен во рок од 30 дена да вработи друго 

лице со цел надополнување на бројот, во спротивно е должен да 

врати сразмерен износ од исплатените средства (износот на 

субвенција по лице поделен со вкупниот број на месеци24 

 

Главниот недостаток на програмата за субвенционирање на 

плата е тоа што не остварува и не гарантира долгорочно 

вработување на лицата кои се корисници на оваа субвенција. 

Имено како пример доколку еден работодавач вработи лице преку 

овој тип на  поддршка и користи субвенција за истото во 

времетраење од 3 (три) месеци истиот има обврска да го задржи 

тоа лице уште 6 (шест) месеци. Што би обезбедило вкупен работен 

ангажман на корисникот од 9 (девет) месеци. Доколку се има во 

предвид дека станува збор за лица кои се потешко вработливи на 

пазарот на труд, ангажираност од 9 месеци е период во кој истите 

би ја осознале работата, и би започнале целосно да се вклучуваат 

во работниот процес. Во конкретниот случај, по завршување на 

деветте месеци работодавачот нема законски пречки да го отпушти 

вработениот и  потоа да ангажира нов работник.  Во однос на 

опфатот на жени во оваа мерка, за 2019 година биле потпишани 973 

договори со правни лица за вработување на 1383 невработени лица 

 
24 Агенција за вработување на РСМ-Ревидиран Оперативен План за 2019 година 
достапен на следниот линк 

https://av.gov.mk/content/Dokumenti/Koregiran%20OP-2019%2012%20juli.pdf
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од кои 726 биле жени. Нема податок во која дејност се вклучени да 

работат.  

И за оваа програма недостасуваат јавно достапни 

информации дали работодавачите ја искористиле оваа мерки за да 

вработат жртви на семејно насилство, како и колку (доколку има 

вработени) од жртвите на семејно насилство се задржани по 

истекот на договорите, односно откако завршила обврската на 

работодавачот. Потребно е да се направи анализа дали оваа мерка 

ќе го даде посакуваниот ефект, т.е. долгорочно вработување и 

осамостојување на различните целни групи (жените жртви на 

семејно насилство, корисниците на минимален гарантиран приход 

итн.) со оглед на тоа дека има големи финансиски импликации, а 

нема достапни информации ниту видливи резултати за успешноста.   

Исто како со субвенционирањето на платите, и оваа мерка, 

Вработување и раст на правни субјекти има за цел  да се обезбеди 

поддршка во креирање на нови работни места во микро, мали и 

средни претпријатија, социјални претпријатија и граѓански 

организации, а како целна група се невработени лица кои се 

евидентирани во АВРСМ со предност млади лица до 29 години и 

корисници на минимален гарантиран приход. Оваа мерка 

обезбедува субвенција за работодавачот во висина од 92.000 

денари , 768.750 денари  или 1.000.000 денари (во зависност од 

возраста и од бројот на одобрени вработувања) со обврска на 

работодавачот да го вработи лицето со полно работно време  и да 

го задржи во работен однос најмалку 12 месеци доколку станува 

збор за лице на возраст до 29 години, односно 9 месеци доколку 

станува збор за лице на возраст над 29 години, сметано од денот на 

засновање на работниот однос. Бројот на остварени вработувања 

за 2019 година со оваа мерка е 621 од кои 298 се жени. И кај оваа 

мерка, како и кај претходната, недостасува механизам за 

подолгорочно вработување на корисниците. Воедно користењето 

на оваа мерка често ја користат новите претпријатија основани 

преку Програмата за Самовработување каде новорегистрираното 

претпријатие не може да ја гарантира својата успешност и 

долгорочност во вработувањето на корисникот. Исто така и кај оваа 

мерка недостасуваат информации  и податоци за бројот на 
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продолжени вработувања по завршувањето на субвенцијата и 

обврските кои произлегуваат од неа, како и во кој дејности се 

вклучени корисниците на мерката. 

 

III.ОБУКИ 

 

Согласно сите ОП има поголем број на предвидени обуки за 
сите невработени лица кои се евидентирани во АВРСМ. Делот со 
обуките варира со годишните планови и во принцип ги следат 
новите побарувања на работодавачите. Освен изучувањето на 
странските јазици почнаа да се отвораат обуки првично за 
компјутерски вештини додека пак во 2018/2019 година и за 
напредни компјутерски знаења и развој на дигитални вештини. Дел 
од обуките се предвидени како годишни пилот проекти (младинска 
гаранција 2017/2018) па се следи нивната успешност во 
искористеност, па доколку ја има се предвидува и за наредниот 
годишен оперативен план. Исто така дел од обуките се фокусираат 
на определени региони како на пример во 2019 година се предвиде 
пилот обуки за побарувани занимања и занаети во Струмичкиот 
регион.  Други предвидени   обуки кои се повторуваат во 
оперативните планови се: обуки на работно место за познат 
работодавач,  Обука за стручни квалификации според барање на 
работодавачите,  Обука за стручни квалификации според барање на 
познат работодавач,   Обуки за побарувани занимања и занаети итн. 

Обуките се отворени за сите лица кои се евидентирани како 
невработени. Земајќи предвид дека потреба од обуки може да 
имаат и вработени лица (кои припаѓаат на погоре наведените 
ранливи категории), а со цел зголемување на можностите за 
добивање на подобро платена работна позиција, потребно е да се 
направи промена во оваа мерка, така што ќе се отвори за сите 
заинтересирани.  

Позитивен аспект од оваа мерка е исплатата на финансиски 

надомест во износ од 9000 денари со вклучено осигурување при 

несреќа на работа за сите корисници. Но, и овде недостасуваат 

јавно достапни информации за успешноста, односно колку од 

корисниците кои ја започнале обуката успешно ја завршиле. Дали е 

зголемен степенот на знаења и вештини, односно дали 
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посетувањето на обуката им помогнало на корисниците да се 

вработат? Колку актуелните обуки се усогласени со побарувачката 

од бизнис секторот? Дали нивното времетраење (кои во просек 

траат 3-4 месеци) се доволни за едно лице да се квалификува или 

преквалификува за да биде поконкурентно при вработувањето? 

Уште еден позитивен аспект од користењето на оваа мерка е 

можност за комбинација со други мерки односно по  завршувањето 

на учеството во мерката, невработените лица што нема да успеат 

да се вработат, ќе  имаат можност да бидат вклучени во други 

програми и мерки од тековниот Оперативен план. Исто така 

комбинацијата на мерки е овозможена и за работодавачите кои ќе 

вработат повеќе од 50% од лицата што биле на обука, односно за 

тие лица ќе може да се користат и  мерките од Програмата за 

поддршка за креирање на нови работни места во согласност со 

утврдените критериуми. Во однос на обврските на работодавачите 

кај дел од предвидените обуки како што се: обука на работно 

место за познат работодавач и обука за стручни квалификации 

според барање на работодавачите, работодавачот има обврска 

да вработи најмалку 50% од лицата вклучени во обуката со полно 

работно време во траење од најмалку 6 месеци. Доколку 

работодавачот не заснова работен однос со најмалку 50% од 

вклучените лица кои успешно ја завршиле обуката, должен е да  ги 

врати средствата во вкупен износ од максимум 30.000 денари по 

обучено невработено лице(за обуките за стручни квалификации), 

освен во случај кога некое од обучените невработени лица одбие 

вработување, односно спротивно е должен да  ги врати средствата 

исплатени на кандидатот за обука, како и средствата за менторство 

и материјални трошоци(за обуките кај познат работодавач). 

IV.ПРАКТИКАНСТВО 

 

Целта на оваа мерка е стекнување на практични  работни 

знаења и вештини потребни за извршување работни задачи на 

одредени работни места. Целна група за користење на оваа мерка 

се невработени лица кои се евидентирани во АВРСМ до 34 година 

и кои имаат минимум завршено средно образовани. Лицата што ќе 

се вклучат во практиканство ќе добијат месечен надоместок во 

висина од 9.000 денари  (со вклучено осигурување за инвалидност 
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и телесно оштетување причинето со повреда на работа и 

професионална болест и данок на личен доход)  за период  до 3 

месеци. Опфатот на вклучени жени во оваа мерка за 2018 година е 

818 жени од 1253.  

 

За оваа мерка нема јавно достапни податоци и информации 

за тоа каде (во која дејност) се вклучени практикантите, како и тоа 

дали успеале по завршувањето на праксата да се вработат кај 

истиот или друг работодавач. Ваквите информации се потребни за 

да се направи проценка за успешноста на мерката.  

 

V.ПРОГРАМА ЗА РАБОТНО АНГАЖИРАЊЕ 

 

Општо-корисна работа и јавни работи. Програмата 

обезбедува социјална вклученост на потешко вработливи лица 

заради стекнување на одредени вештини и нивно постепено 

вклучување на пазар на труд, преку задоволување на потребите од 

одделни социјални услуги на локално ниво и проекти од 

инфраструктура и заштита на животната средина на локално ниво. 

Истата е насочена кон потешко вработливи лица за постепено да се 

прилагодат и да се вклучат на пазарот на трудот. За тие лица кои ќе 

се вклучат во мерката општо-корисна работа предвиден е износ од 

9.000 денари по работно ангажирано лице месечно (со вклучени 

данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно 

оштетување причинето со повреда на работа и професионална 

болест) во период од 6 до 9 месеци  за ангажман од 20 работни часа 

неделно, а додека за лицата кои ќе се вклучат во јавни работи 

(невработени лица со ниски квалификации во проекти од 

инфраструктура и заштита на животната средина на локално ниво) 

предвиден е износ од 400 денари дневно (со вклучен данок на 

личен доход и  осигурување за инвалидност и телесно оштетување 

причинето со повреда на работа и професионална болест). 

Работното ангажирање може да биде реализирано во 1 циклус 

годишно.  

Останува отворено прашањето за траењето на овие мерки, 

како и можноста за продолжување на договорите со корисниците. 
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Дополнително бидејќи се мерки кои се користат на локално ниво 

не сите општини се вклучуваат во користењето на истата. Во 2019 

година во оваа мерка учествувале 53 општини (од вкупно 80). 

VI. УСЛУГИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Агенцијата за вработување (АВРСМ) со своите центри за 

вработување (ЦВ) развива и спроведува услуги за зголемување на 

конкурентноста на работната сила и задоволување на потребите на 

пазарот на трудот, преку примена на индивидуален пристап во 

работењето ориентиран кон потребите на невработените лица  и 

работодавачите. АВРСМ реализира и активности за промоција и 

запознавање на работодавачите за мерките и услугите што им се 

достапни, како и посредување при вработување во согласност со 

барањата на работодавачот, нивно вклучување во одредени 

активни програми и мерки за вработување, континуирано 

известување и информирање за сите тековни активности итн.   

Исто така се врши и информирање и повикување на невработените 

лица за учество во услугите за вработување преку писмени и усни 

известувања, телефонски контакти, СМС пораки, информации на 

веб порталот на АВРМ и др. Учесниците ќе бидат вклучени во 

услугата во Центарот за вработување,  врз основа на искажаните 

потреби и интереси, советувањето и препораките од 

Индивидуалниот план за вработување (ИПВ) на лицето и др.  

Агенцијата за вработување ги обезбедува следните услуги: помош 

при барање на работа, мотивациски обуки, обука за подготовка за 

вработување, професионална ориентација и кариерно советување, 

посредување при вработување, услуги за работодавци, спроведува 

анкети за потребни вештини на пазарот на трудот, предвидува 

посебни услуги за активација на невработени Роми, како и за 

корисниците на гарантирана минимална помош.  

 . Корисниците на гарантирана минимална помош ќе имаат право 

на услугата Советување и мотивација (СИМ) која се состои од 

интензивна психо-социјална поддршка на корисниците пред да се 

вклучат во активна мерка за вработување, како и менторска 

поддршка која е најинтензивна во периодот кога корисникот се 

вклучува во обука или друга активна мерка за вработување, а со 
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намален интензитет откако корисникот ќе се вработи и интегрира 

на пазарот на труд.25 

И во однос на овие услуги недостасуваат јавно достапни 

информации за нивната искористеност,  квалитет и успешност, 

односно обемот на опфатени невработени лица со услугите не 

може да се утврди од податоците кои АВРСМ ги има јавно објавено 

или пак се обезбедени во постапка за слободен пристап до 

информации од јавен карактер за потребите на оваа анализа 

Имено, услугите за вработување што им ги нуди АВРСМ на 

невработените лица претставуваат суштински дел од активните 

политики на пазарот на трудот и влегуваат во основните 

надлежности на Агенцијата.  

Меѓутоа, и покрај тоа услугите, и во 2018 година, 

продолжуваат да бидат суштинска слабост на Агенцијата, и тоа од 

повеќе аспекти: начинот на нивно планирање, начинот на нивно 

обезбедување, начинот на нивна евиденција и начинот на нивна 

евалуација. Во централната служба и во подрачните единици на 

АВРСМ работат вкупно 470 службени лица. Оттука, со овој број на 

вработени, секое административно лице од Агенцијата треба да 

опслужува во просек 206 активни баратели на работа во текот на 

една календарска година. Од вкупниот број на вработени, 

приближно 284 се лица вработени да обезбедуваат директна 

поддршка и услуги за вработување на евидентираните 

невработени лица, односно едно лице кое ќе обезбедува услуги во 

просек на 342 лица во текот на годината или на еден активен 

барател на работа на ден. И покрај ваквата систематизација и 

распределба на кадар, сепак не сите активни баратели на работа 

имаат пристап до сите услуги за вработување предвидени со 

Оперативниот план за вработување. Дополнително АВРСМ не води 

евиденција за бројот на поединци за кои е обезбедена одредена 

услуга, туку води евиденција за бројот на услуги што ги обезбедила 

независно од бројот на лица.26 

 
25 Оперативен план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за 
вработување за 2019 година, достапен на овој линк 
26 Ibid 23  
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3.2 Искористеност на активните мерки за вработување  

Согласно Оперативните планови за 2015-2020г.27 и информациите 
добиени од Агенцијата за вработување на РСМ, жени жртви на 
семејно насилство (во понатамошниот текст СН) во мала мера ги 
искористиле активните мерки за вработување. Подолу се детали за 
искористеноста на мерките: 

Програмата за самовработување (претприемништво): во 
периодот од 2015-2020 година само две (2) жени жртви на семејно 
насилство го користеле овој грант и тоа во 2015 година 1 жена во 
преработувачката индустрија и во 2016 година 1 жена во трговија 
на големо и мало и поправка на моторни возила. Во 2017, 2018, 
2019 и 2020 година немало ниту една апликација за користење на 
оваа програма од оваа ранлива категорија 

Субвенционирање на плати: во период од 2015 - 2018 година само 
1 жена жртва на семејно насилство ја искористила оваа мерка и тоа 
во 2016 година Субвенции - обука на работно место со 
субвенционирано вработување во административни и услужни 
дејности. Во 2019 година 1 жена жртва на семејно насилство 
аплицирала за користење на оваа мерка, но не учествувала во 
истата. Во 2020, заклучно со 30ти јуни,  ниту една жена жртва на 
семејно насилство не ја искористила оваа мерка. 

Обука за познат работодавач: во период од 2015 - 2018 година ниту 
една жена жртва на семејно насилство не била вклучена во 
мерката. Имено во 2015, 2017 и 2018 година ниту една не 
аплицирала за оваа мерка, додека пак во 2016 година 2 жени 
аплицирале за користење на оваа мерка, но не биле вклучени во 
истата. Во 2019 и во првата половина од 2020 година нема 
искористеност на оваа мерка од страна на жените жртви на семејно 
насилство. 

Обука за стручни квалификации според барањето на 
работодавачите: за период од 2015 - заклучно до 30.06.2020 година 
ниту една жена жртва на семејно насилство ја искористила оваа 
мерка. 

 
27 Агенција за вработување на РСМ, Оперативни планови, 
https://av.gov.mk/operativen-plan.nspx  

https://av.gov.mk/operativen-plan.nspx
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Обука за побарувани занимања и занаети: во периодот од 2015 - 
2018 година 9 невработени жени жртви на семејно насилство ја 
искористиле истата и тоа: 
 
- во 2015 година аплицирале 6 жени, а не била вклучена ниту 
една,  
- во 2016 година аплицирале 12 жени, а биле вклучени во обуките 
3,  
- во 2017 година една жена аплицирала и била вклучена во 
мерката, 
- во 2018 година 8 жени аплицирале, а биле вклучени 5 жени 
жртви на семејно насилство во оваа мерка, 
- во 2019 година оваа мерка ја искористила една жена жртва на 
семејно насилство и една жртва аплицирала за користење на оваа 
мерка за во Струмичкиот регион но истата не учествувала, 
- во 2020 година заклучно со 30.06.2020 опфатот на оваа мерка за 
жени жртви на семејно насилство кои се кориснички на минимален 
гарантиран приход имало една апликација, но истата не 
учествувала, опфатот преку програмата на Обединетите Нации 
имало 2 апликации на жени жртви на семејно насилство но истите 
не учествувале, и преку невработени лица со поддршка на АВРСМ 
аплицирале 2 жени жртви на семејно насилство но и двете не 
учествувале на истите. 
 

Обука за стекнување на вештини за вработување: во 
периодот од 2015 - 2018 година вклучени биле 11 жени жртви на 
семејно насилство. Обуките се однесуваат на изучување на 
странски јазици и компјутери. Во 2015 година 6 жени аплицирале, 
а во обуките биле вклучени само 2, во 2016 година 12 жени 
аплицирале, а биле вклучени 5. Во 2017 година 7 жени аплицирале, 
а биле вклучени 4, додека во 2018 година немало аплицирани и 
вклучени жени за користење на оваа мерка. Од вкупниот број на 
вклучените жени жртви на семејно насилство една жена посетила 
обука и за странски јазици и за компјутери. Во 2019 и во првата 
половина од 2020 година ниту една жена жртва на семејно 
насилство не аплицирала за користење на оваа мерка. 

Практиканство: во период од 2015 - 2018 година само 1 
жена жртва на семејно насилство поднела апликација, но истата не 
била вклучена. Во 2019 година оваа мерка ја нема искористено ниту 
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една жена жртва на семејно насилство. Во наведениот период за 
2020 една жена жртва на насилство аплицирала, но не учествувала 
во користењето на оваа мерка.  

Програмата за работно ангажирање: за период од 2015 - 
2018 година биле вклучени вкупно 6 жени жртви на семејно 
насилство и тоа за мерката Општокорисно работа за 2015 година 
аплицирале 3 жени, а била вклучена една, во 2016 година и 2017 
година аплицирале 2 жени и двете биле вклучени и во 2018 година 
1 жена аплицирале и истата била вклучена во оваа мерка. Во 2019 
година само 1 жена аплицирала, но не била вклучена во оваа 
мерка, а во 2020 година 1 жена аплицирала и била вклучена во 
мерката.  Во мерката Јавни работи како дел од оваа Програма за 
периодот од 2015 - 2019 година ниту една жена жртва на семејно 
насилство не била вклучена во истата, а во 2020 година 2 жени 
аплицирале и биле вклучени во истата.  

Програмата за условен паричен надоместок за 
субвенционирано вработување на лица во социјален ризик, 
програма која е предвидена само во 2015 година, аплицирале 7 
жени но ниту една жена жртва на семејно насилство не била 
вклучена.   

Во Пилот програмите за 2015, 2016 и 2017 година во кои беа 
предвидени Обуки за социјално ранливи категории на граѓани 
ниту една жена жртва на насилство не била вклучена. 

Вработување и раст на правни субјекти, мерка предвидена во 2019 
година, 1 жена жртва на насилство аплицирала и била вклучена во 
истата. Во првата половина од 2020 година ниту една жена жртва 
на семејно насилство не ја искористила оваа мерка. 

Во 2019 година и во првата половина од  2020 по 1 жена жртва на 
насилство добила услуга Информирање и советување - Помош при 
барање на работа, а во делот услуги - мотивациски обуки за 2019 
година и 2020 по 1 жена жртва на насилство учествувала во истата 
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Табела 1. Искористеност на активните мерки за вработување 2015 – 2020г. 

Мерка 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Вкупно 

Програмата за 
самовработување 
(претприемништво) 

Аплицирале 1 1 / / / / 2 

Искористиле 1 1 / / / / 2 

Субвенционирање 
на плати 

Аплицирале / 1 / / 1 / 2 

Искористиле / 1 / / 0 / 1 

Обука за познат 
работодавач 

Аплицирале / 2 / / / / 2 

Искористиле / 0 / / / / 0 

Обука за стручни 
квалификации 
според барањето 
на работодавачите 

Аплицирале / / / / / / 0 

Искористиле / / / / / / 0 

Обука за 
побарувани 
занимања и 
занаети 

Аплицирале 6 12 1 8 1 3 31 

Искористиле 0 3 1 5 1 0 10 

Обука за 
стекнување на 
вештини за 
вработување 

Аплицирале 6 12 7 / / / 18 

Искористиле 2 5 4 / / / 11 

Практиканство Аплицирале 1 / / / / 1 2 

Искористиле 0 / / / / 0 0 

Програмата за 
работно 
ангажирање 

Аплицирале 3 1 1 1 1 3 10 

Искористиле 1 1 1 1 0 3 7 

Програмата за 
условен паричен 
надоместок за 
субвенционирано 
вработување на 
лица во социјален 
ризик 

Аплицирале 7      7 

Искористиле 0      0 
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Табела 1. Искористеност на активните мерки за вработување 2015 – 2020г. 

Мерка 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Вкупно 

Обуки за социјално 
ранливи категории 
на граѓани 

Аплицирале / / /    0 

Искористиле / / /    0 

Вработување и раст 
на правни субјекти 

Аплицирале     1 / 1 

Искористиле     1 / 1 

Информирање и 
советување - 
Помош при барање 
на работа 

Аплицирале     2 2 4 

Искористиле     2 2 4 

 

 
 Во однос на информираноста и соработката на АВРСМ и 

МТСП - Надлежни Центри за социјална работа по испратено 
на барање за пристап до информации од јавен карактер до 
АВРСМ добиени се следниве податоци: 

А: Број на жени жртви на семејно насилство кои биле повикани и 

им било понудено вработување по добиено известување на 

надлежен Центар за социјални работи е: 

- 2015 година: 37 жени жртви на семејно насилство; 
- 2016 година: 41 жени жртви на семејно насилство; 
- 2017 година: 49 жени жртви на семејно насилство; 
- 2018 година: 71 жени жртви на семејно насилство; 
- 2019 година: 78 жени жртви на семејно насилство; 
- 01.01.2020-30.06.2020 година:16 жени жртви на семејно 
насилство. 
 
Б: Број на жени жртви на семејно насилство кои биле препратени 

за економско јакнење од  надлежен Центар за социјални работи, 

почнале и завршиле постапка за нивно вклучување во активни 

мерки и политики за вработување, обуки, посредување при 

вработување, мотивација, стекнување на основни вештини, 

изготвување на Индивидуален план за вработување, им било 
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овозможено достапност на информации за слободни работни 

места па се до нивно вработување е: 

- 2015 година: 24 жени жртви на семејно насилство; 
- 2016 година: 26 жени жртви на семејно насилство; 
- 2017 година: 27 жени жртви на семејно насилство; 
- 2018 година: 36 жени жртви на семејно насилство; 
- 2019 година: 42 жени жртви на семејно насилство; 
- 01.01.2020-30.06.2020 година: 7 жени жртви на семејно 
насилство; 
 

4. Анализа на економските предизвици со кои се 
соочуваат жени жртви на семејно насилство кои ја 
напуштиле насилната средина 

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно 

насилство во 2019г. изработи „Анализа на економските предизвици 

со кои се соочуваат жени жртви на семејно насилство кои ја 

напуштиле насилната средина“. Целта на анализата беше 

идентификување на клучните предизвици со кои се соочуваат 

жените жртви на семејно насилство откако ја донеле одлуката да го 

напуштат сторителот, но се уште не го сториле тоа, или пак веќе го 

напуштиле. Имено, преку прибраните податоци се идентификувани 

специфичните карактеристики на оваа таргет група и нивните 

економски потреби, вклучително и потребите на нивните деца кои 

биле директни или индиректни жртви на семејно насилство, а ја 

напуштиле насилната средина заедно со нивните мајки. Понатаму, 

во анализата се  сублимирани постоечките националните 

механизми за поддршка на  жените жртви на семејно насилство и 

нивните деца и е претставена нивната достапност и соодветна 

искористеност.  

За целите на оваа анализа беше спроведено испитување на 

жени жртви на семејно насилство кои ја напуштиле насилната 

средина преку фокус групи во 2019г. Се работеше со 3 фокус групи 

составени од по 10 жени, 2 фокус групи беа реализирани во Скопје 

и тоа едната се однесуваше за жени жртви на насилство кои живеат 

во урбана средина додека со другата за жени кои живеат во 
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руралните општини, а се под град Скопје.   Третата фокус група беше 

спроведена со учеснички кои живеат во мал град – Куманово 

независно дали доаѓаат од урбаниот дел или од руралниот дел на 

градот. Половина од учесничките или 15 беа невработени, а 1 беше 

студентка. Со реализираните фокус групи вкупно беа опфатени 

триесет (30) жени жртви на насилство. Преку прашалникот се 

идентификуваа специфичните карактеристики и потреби на жени 

жртви на семејно насилство кои ја напуштиле насилната средина 

или сакаат да ја напуштат, и се идентификуваа економските  

проблеми и предизвици со кои се соочуваат овие жени.  

Наодите од фокус групите истакнаа дека жените жртви на 

семејно насилство тешко успеваат да се вработат и/или да го 

задржат работниот ангажман, и поради тоа или не го напуштаат 

насилникот или се враќаат кај него откако ќе го напуштат. 

Препораките на анализата укажуваат потребата од соодветни 

можности за вработување на жени жртви на семејно насилство, кои 

ќе бидат дизајнирани согласно потребите и спецификите на оваа 

ранлива категорија граѓанки.  

Во продолжение следуваат лични сведоштва на 2 жени кои беа дел 

од испитаничките во фокус групите:  

,,Мојата најголема внатрешна борба беше да донесам одлука да 

заминам. Мислам дека основата на тоа е што со години трпев 

насилство (физичко, психичко и економско) и тоа допринесе да 

имам толку мала самодоверба. Најтешко ми беше психичкото 

насилство. Ни институциите не ми помогнаа. Се обратив и до 

полиција и до центарот за социјални работи.  Ме убедуваа да се 

вратам. Тежок период во кој најмногу помош добив од мојата 

фамилија, наместо од Државата. Сега сум самостојна, но имам 

проблем со моите сметки кои се блокирани повеќе од 3 години 

поради кредити што ги зедов за мојот бивш сопруг (насилникот). Ги 

искористив мерките за самовработување на АВРМ и се регистрирав 

како самостоен занаетчија. Но тешко оди. Договорите ни се да 

плаќаме придонеси на 12.000 денари, а плата не мора да 

исплаќаме. Со овој договор сум врзана и не смеам да го раскинам. 
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Доколку го направам тоа треба да ги вратам сите пари. А не 

заработувам доволно ниту за придонесите. Поддршката што ја 

добив од агенцијата за вработување не беше доволна за да го 

развијам бизнисот. Никој не ми помогна да се промовирам, да ги 

промовирам производите. Бидејќи сум пријавена на 12.000 иако не 

земам плата, не можам да користам ништо од Законот за социјална 

заштита. А целиот овој период имав потреба од финансиски 

средства. Плаќав адвокати, потоа вештаци за докажување на 

способност за родителство и судски трошоци. Мислам дека беше 

голема грешка што решив да ја искористам оваа мерка за 

самовработување. Издршка за децата не добивам бидејќи тој што 

треба да ја плаќа за децата мисли дека се пари за мене”. 

,, Јас сум мајка на 3 малолетни деца, и ја напуштив насилната 

средина. За финансиските предизвици можам да кажам дека се 

огромни. Јас земав грант за самовработување преку активните 

мерки за самовработување и се регистрирав како занаетчија, 

работам со филигран. Пријавена сум на 12.000 и на нив плаќам 

придонеси, а плата не исплаќам. Не успевам да продадам доволно 

за да имам заработка. Едвај крпам месец со месец. А не смеам да 

прекинам зошто треба да ги вратам парите. Не можам да се 

вработам на друго место додека не ми завршат двете години. А 

немам свој стан и плаќам кирија, а трошоците за три деца се 

огромни. Се разведов и судот ми додели издршка за трите деца во 

износ од 6.000 денари кои воопшто не се доволни ниту за 

основните потреби на децата. А и таа издршка не е секогаш 

редовна. Работам и дополнителна работа како би можеле да се 

прехраниме. Од државата земам само родителски додаток за трето 

дете, но и тој не е траен.” 
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5. Заклучоци  

5.1 Заклучоци од анализа на меѓународни документи и 

национална легислатива  

 

 Меѓународните документи даваат препораки и содржат 

обврски за Р. Северна Македонија за обезбедување на 

еднаков пристап до вработување и еднакви плати за 

жените и мажите, овозможување работни места за 

ранливите категории жени согласно нивните специфични 

потреби. Како потписничка на овие документи, државата 

има обврска истите да ги почитува во целост 

 

 Националната легислатива делумно ги препознава 

жртвите на семејно насилство како посебна категорија 

ранливи граѓани. Имено, законот за работни односи 

воопшто не ги издвојува како посебна ранлива категорија 

и не предвидува мерки за заштита од губење на работното 

место, ниту олеснителни мерки за поддршка на жените 

кои ја напуштиле насилната средина. Дополнително 

законот не предвидува сензибилизирање на 

работодавачите за давање приоритет и препознавање на 

итноста од вклучување на пазарот на труд на жртвите на 

семејно насилство.  

 

Законот за вработување и осигурување во случај на 

невработеност ги препознава жртвите на семејно 

насилство како ранлива категорија и ги поттикнува 

работодавачите да вработуваат жени од оваа категорија, 

преку ослободување од плаќање на задолжителните 

придонеси за социјално осигурување.  

 

Националната стратегија за вработување ги препознава 

жртвите на семејно насилство како посебно ранлива 



 

39 
 

категорија и предвидува посебни мерки за зголемување на 

можностите за вработување и постигнување на економска 

независност.  

 

        5.2  Заклучоци од анализа на оперативни планови на 

Агенција за вработување 

     Активни мерки и програми за вработување 

 

 Активните мерки и програми за вработување кои постојат 

во оперативните планови на Агенцијата за вработување 

(2015-2020) ги препознаваат жртвите на семејно насилство 

како посебна категорија ранливи граѓани само во 

програмите за самовработување и субвенционирање на 

плати; 

 

 Мерките и програмите во целост ја исклучуваат 

специфичната категорија „жени жртви на семејно 

насилство“ односно жртвите на семејно насилство се 

претставени како хомогена група, без притоа да се запази 

родовата димензија на семејно насилство. Имено, согласно 

националните статистики28  80% од жртвите на семејно 

насилство се жени.  

 

 Програмите и мерките се однесуваат на општа популација, 

а даваат предност на одредени ранливи категории граѓани. 

Не е обрнато внимание на индивидуалните потреби и 

околности на секоја жени жртва на семејно насилство, 

како и сложеноста т.е. динамиката на насилството врз 

жените и семејното насилство.  

 

 Не е опфатена повеќекратната ранливост на оваа 

категорија жени односно нивната специфична позиција во 

 
28 Министерство за внатрешни работи, 2020г. 
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општеството (последици од насилството, самохрани мајки, 

здравствена статус, образовни квалификации, вештини и 

искуство, етничка припадност, географска локација, 

попреченост, социјални ризици);  

 

 Програмата за самовработување предвидува одредена 

максимална сума која може да се побара, а која е прилично 

ограничувачка. Имено, само одреден тип на бизнис идеи 

може да бидат поддржани, особено ако корисникот/чката 

на програмата нема сопствен капитал; 

 

 Програмата за самовработување не предвидува 

дополнителни/посебни финансиски средства за 

промоција на ново отворените бизниси со цел нивно 

етаблирање кај потрошувачите со што ќе се овозможи и 

нивна одржливост и растење. Ова се однесува и на други 

дополнителни трошоци како сметководство и плати за 

вработените во првите месеци; 

 

 Менторската поддршка во период од една година по 

одобрување на финансиска поддршка во рамки на 

програмата за самовработување е предвидена само за дел 

од ранливите категории на лица, меѓу кои се излистани и 

жените жртви на семејно насилство. Но она што не е земено 

предвид, е дека за почетник кој за прв пат отвора и 

раководи сопствен бизнис, една година може да не е 

доволна за поддршка и менторство, односно за успешно 

развивање на бизнисот. 

 

 Од анализата на достапните активни мерки и програми 

евидентно е дека вклученоста на жените жртви е на многу 

ниско ниво. Дел од жените кои се пријавуваат на мерките и 

програмите понатаму во процесот се откажуваат или не се 

евидентирани дека ја искористиле мерката. Нема податоци 
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од кои причини се откажуваат и со какви предизвици се 

соочуваат во процесот на аплицирање за мерките; 

  

 Нема податоци за ефектите од програмите и мерките на 

генерално ниво, ниту податоци за бројот на жени жртви 

кои ги искористиле достапните мерки и каков ефект е 

постигнат со нив кај оваа ранлива категорија. Во однос на 

програмата за самовработување не постои   статистика на 

неуспешни бизниси придружена со анализа зошто тие 

бизниси не проработиле и кои биле пропустите при 

планирањето и развивањето на бизнис плановите;  

 

 Во однос на мерката Субвенционирање на плати, не постои 

статистика за следење на состојбата со вработувањата 

откако ќе помине предвидениот рок, односно откако ќе 

заврши обврската на работодавачот. Ова влијае на 

сигурноста на вработениот/вработената во однос на 

месечните приходи и планирање на иднината. Ова мерка 

мора да обезбеди долгорочни вработувања кои ќе 

придонесат кон осамостојување и економска независност 

на различните ранливи категории кои се опфатени. Во 

спротивно, мерката не е ефективна и треба да се ревидира 

во насока да ја постигне целта, а тоа е намалување на 

невработеност и сиромаштија.  

 

 Обуките се предвидени за невработени лица што се 

евидентирани во АВРСМ, но не се предвидени обуки за 

вработени лица со ниски примања. Оваа мерка покрај 

овозможување на поголема компетитивност на пазарот на 

труд, треба да овозможи и унапредување на знаења кај 

лица со ниски примања, а со цел аплицирање за работни 

позиции кои се подобро платени.  
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 На крај, бројот на жени жртви кои се упатени од центрите 

за социјална работа е исто така низок споредено со 

пријавените случаи на семејно насилство на годишно 

ниво. Имено во 2019 година, според МТСП вкупно 1135 

жени пријавиле дека биле жртви на семејно насилство, а 

само 78 биле препратени во АВРСМ за вработување и 42 

биле препратени за економско јакнење, односно посета на 

обуки. Ова укажува на исклучително ниската соработка 

помеѓу овие две институции. И повторно и тука 

недостасува број на вработени жени и следење на нивниот 

работен ангажман.  

 

6. Препораки за унапредување можностите за вработување 
на жени жртви на семејно насилство 

6.1 Препораки за унапредување на можностите за 

вработување на жени жртви на семејно насилство и интимно-

партнерско насилство  

 

 Индивидуални потреби на жените жртви. При развивање 

на програмите и мерките за вработување мора да се земаат 

предвид потребите и спецификите на посебна ранлива 

категорија „жени жртви на семејно и интимно-партнерско 

насилство“ и да се соодветно прилагодени на нив.  

Тоа значи процена на индивидуална ситуација во која 

жената се наоѓа согласно: видот и времетраењето на 

насилството кое го преживеала, дали ја напуштила 

насилната средина или сеуште живее со насилникот, 

здравствената состојба, степенот на траумите од 

насилството (психички и физички), дали живее во рурално 

или урбано подрачје, социјални ризици како долгогодишна 

невработеност и сиромаштија, немање сопствено 

живеалиште и имот, дали има малолетни деца итн.  
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Овие индивидуални специфики треба да се земат предвид 

кога ќе се носи одлуката во кои од постоечки мерки и 

програми може да биде вклучена жената.  

За процена на индивидуалните потреби и специфики, како 

и за начините на кои овие потреби може да бидат 

задоволени, неопходна е блиска соработка со 

Министерството за труд и социјална политика, и центрите 

за социјални работи.  

 

 Континуирано следење на состојбата. Програмите и 

мерките кои се предлагаат и применуваат треба 

континуирано да се следат, да се мери нивниот ефект и да 

се прават промени доколку тоа го налага состојбата. 

Доколку постојат позитивни практики, истите треба да се 

разгледуваат и промовираат. За реализирање на оваа 

препорака Агенцијата за вработување и Министерство за 

труд и социјална политика е пожелно да остварат блиска 

соработка со Заводот за статистика.  

 

 Креирање на нови мерки и програми за вработување. 

Граѓанските организации веќе препознаени како 

работодавачи. Иако дел од постоечките мерки и програми 

се апликативни и за граѓанските организации, сепак 

неопходно е развивање на нови мерки и програми 

наменети за оваа форма на работодавачи со посебни 

критериуми. Ново развиените мерки пожелно е да бидат 

апликативни и за социјалните претпријатија.   

 

 Ревидирање на програмата за самовработување. 

Потребно е програмата за самовработување да биде 

ревидирана и дополнета во неколку аспекти. Првично, 

зголемување на максималната сума која може да биде 

одобрена за започнување на сопствен бизнис, односно 

предвидување на сума од – до, како би се зголемиле 
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можностите за отворање на различни бизниси. Понатаму, 

измена на одобрени трошоци, т.е. вклучување на плати за 

првите 3 до 6 месеци и финансиски средства за надворешни 

соработници, како сметководствена фирма, фирма за 

развивање на маркетинг стратегија и материјали за 

промоција, итн. Исто така, неопходно е да се зголемат 

бројот на часови и времетраењето на менторската 

поддршка како би можеле да се задоволат различните 

индивидуални потреби на секоја од корисничките на оваа 

програма.  

 

 Овозможена поддршка и придружба. Процесот за 

аплицирање за мерките и програмите е генерално сложен 

за сите лица, но за оваа категорична ранливи жени е уште 

потешко да се аплицира без постојана поддршка. Поради 

тоа мора да се дозволи поддршка и придружба од 

надворешни ментори, социјални работници и други 

стручни лица кои се дел од сервисите во граѓанските 

организации. Жените жртви на семејно насилство и 

интимно- партнерско насилство кои не се дел од системот 

на заштита, односно не се регистрирани како жртви на 

насилство во Центрите за социјална работа, треба да имаат 

еднаков пристап до можностите за вработување преку 

граѓанските организации кои се даватели на услуги за овие 

жени. Дополнително, индивидуалниот план кој е 

предвиден како услуга на Агенцијата за вработување, треба 

да се прави во соработка со ментор за вработување/ 

социјален работник од граѓанските организации.  

 

 Поддршка при вработување. На жените жртви кои 

аплицираат за некоја од мерките за вработување треба да 

им се овозможи поддршка и придружба од ментор/ 

социјален работник во процесот на посредување со 

работодавачите, кое го врши Агенцијата за вработување. 
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Задачата на менторите за вработување ќе биде 

запознавањето на работодавачот со спецификите на 

насилството врз жените и потребата од вработување на 

оваа ранлива категорија. 

 

 Сигурно и долгорочно вработување. Мерките мора да 

обезбедат сигурно и долгорочно вработување на жени 

жртви на насилство. Тоа значи дека гаранциите за 

задржување на вработена во предложените мерки мора да 

имаат подолг рок, од најмалку 2 години.  

 

 Работодавачите кои ќе учествуваат во овие програми и 

мерки мора бидат подготвени да понудат обука за 

работното место и помош при работа на нова позиција за 

жени жртви на семејно насилство кои се вработиле во 

нивните претпријатија.  

 

 Обуки за лица со ниски примања. Значителен дел од 

жените жртви на насилство се вработени со ниски примања. 

Агенцијата за вработување и МТСП е неопходно да работат 

и со оваа категорија на граѓани/ки, односно да им 

обезбедат бесплатни обуки за доусовршување, како и 

обуки за стекнување на нови вештини. Крајната цел би била 

жените кои од разни причини поврзани со живеењето во 

насилна средина не успеале да го дозавршат своето 

образование и едукација, да добијат уште една можност да 

го направат тоа, а во насока на станување на поконкурентни 

на пазар на труд и зголемување на можностите да најдат 

подобро платена работа.  

 

 Флексибилно работно време. Работодавачите мора да 

бидат запознаени со контекстот и динамиката на живеење 

во еднородителско семејство, и да обезбедат флексибилно 

работно време за оваа категорија жени. Во праксата се 
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применува 6-часовно работно време на ден, или 4-дневни 

работни недели, како и „клизно работно време“. Овие 

опции треба да им овозможат на жените жртви да се грижат 

за своите деца како самохрани мајки од аспект на 

образование и здравје, да ги исполнат своите обврски 

поврзани со судски рочишта или да остварат некоја 

индивидуална потреба поврзани со документација и 

слично.  

 

 Работни места со скратено работно време. Можностите за 

вработување треба да вклучуваат работни места со 

скратено или половично работно време, кои ќе можат да се 

комбинираат со правата од социјална заштита. Целта на 

овие работни места е да се стекне искуство и вештини во 

одредена област, додека жената е поддржана од системот 

на социјална заштита за да не западне во социјален ризик. 

Тоа ќе ѝ овозможи да обезбеди подобро платено и 

постабилно вработување во иднина. Агенцијата за 

вработување потребно е да  поттикне креирање на вакви 

работни позиции преку различните мерки и програми од 

Оперативните планови.  

 

 Доверливост и почитување на приватноста. 

Работодавачите кои учествуваат во овие програми и мерки 

се должни на корисничките на програмата да им обезбедат 

заштита на правото на приватност во согласност со законот, 

односно да не откриваат информации дека корисничката 

била жртва на насилство и затоа е вработена. Потребно е да 

се изработи Протокол за третман на вработените од страна 

на работодавачите (договор за доверливост). Во изработка 

на протоколот може да биде вклучени и граѓанските 

организации, синдикатите итн.  
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 Мерки во услови на КОВИД-19. Потребно е да се подржат 

работни места кои може да се работат од дома, особено во 

услови на здравствена криза како КОВИД-19. На тој начин 

жените жртви ќе бидат во можност да се прилагодат на 

протоколите за онлајн настава како и настава со физичко 

присуство на своите деца во процесот на образование во 

услови на КОВИД-19.  

 

 Интегриран пристап и програми. Можностите за 

вработување мора да бидат поврзани со сет на други услуги 

за реинтеграција и рехабилитација на жени жртви на 

семејно насилство. Ова значи дека агенцијата за 

вработување мора да има мулти секторска соработка на 

високо ниво со сите надлежни институции и граѓански 

организации кои обезбедуваат вакви услуги. Тука влегуваат 

програми за психосоцијална поддршка, надградба на 

образование и вештини, обезбедување долготрајно и 

безбедно домување (транзитно и/или социјално 

домување) и обезбедување на финансиска поддршка преку 

остварување права од социјална заштита. За реализација на 

оваа препорака неопходно е блиску да соработуваат сите 

релевантни чинители и тоа: Министерство за труд и 

социјална политика (вклучително и центрите за социјална 

работа), Агенција за вработување, здруженија на 

работодавачи, граѓански здруженија кои обезбедуваат 

директни услуги за жени жртви на семејно и интимно 

партнерско насилство и сл.  
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6.2 Препораки за промоција на можностите за вработување на 

жени жртви на семејно насилство  и интимно-партнерско 

насилство  

Целта е подобро информирање на жените жртви за постоењето 

на мерките и програмите, подобро информирање на 

работодавците за потребата од вработување на жени жртви на 

насилство, како и подигање на свеста кај локалното население за 

можностите за вработување на жени жртви на семејно и интимно-

партнерско насилство.  

 

6.2.1 Информирање и промоција за жени жртви на семејно и 

интимно-партнерско насилство 

 

 Креирање на промотивни материјали наменети за жени 
жртви на семејно насилство, како летоци и брошури, аудио 
и видео пораки прилагодени и за потребите на жените со 
различни видови попречености; 
  

 Тие треба да бидат едноставни за разбирање, да ги содржат 
сите можности за вработување, контактите од надлежните 
институции и организации кои можат да обезбедат 
поддршка, придружба и менторство, 

 

 Со изработката на овие материјали треба да се изработи и 
план за дистрибуција чија цел е информациите да стигнат со 
жените кои немаат пристап до телевизија и интернет, кои 
живеат во рурални подрачја, кои имаат физички 
инвалидитет или  тешкотии во движењето, или пак се 
припаднички на други ранливи категории жени;  
 

 Споделување на промотивните материјали треба да се 
прави во непосредна соработка со Агенцијата за 
вработување, центрите за социјална работа, медиумите и 
локалната самоуправа.  
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6.2.2 Информирање и промоција за работодавачи 

 

 Информативни средби и работилници со работодавачи. 

Вакви средби и работилници може да се организираат на 

квартално ниво во соработка со здруженијата на 

работодавачи, а согласно искористеноста на програмите и 

мерките во тековната година. Целта е работодавачите да се 

запознаат со мерките и програмите кои се достапни, и да се 

запознаат со динамиката на насилството врз жените како и 

значењето на вработувањето за една жена жртва на 

семејно насилство. Со тоа ќе се подигне свеста кај 

работодавачите вработување на жени жртви и соработка 

согласно препораките за спецификите на оваа ранлива 

категорија граѓани.  

 

 Промоција на мерките во граѓанскиот сектор. Имено, 

граѓанските организации можат да бидат корисници на 

програмите и мерките за вработување како работодавачи. 

Со нивно вклучување во промоцијата и информирањето 

може да се отворат нови можности за вработување на жени 

жртви на семејно насилство во граѓанскиот сектор.   

 

6.2.3 Информирање и промоција кај локалното население  

 

 Вклучување на општините. Општинските совети, особено 

координаторите за еднакви можности во општините можат 

значително да придонесат во информирање на локалното 

население за можностите за вработување на сите категории 

ранливи граѓани, како и жени жртви на семејно насилство. 

Ова е важно особено за оние жени жртви кои не можат да 

дојдат до информациите поради разни ограничувања 

поврзани со семејно насилство, па информираното локално 

население како членови на семејството и соседи, може да ѝ 

ги пренесат информациите усно или со брошура/ леток. 
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Општините можат да ги споделуваат готовите материјали за 

промоција, да организираат информативни средби на оваа 

тема, да ги користат локалните медиумите за 

информирање, да прават промоција преку истакнати 

членови на локалните заедници и слично.  

 

6.2.4 Препораки за информирање и промоција во услови на КОВИД-

19   

 

 Почитување на здравствени протоколи при организирање 

настани како средби и работилници. 

 Користење на телевизија, радио и интернет за промоција и 

информирање. Национални телевизии, веб портали и 

страни на социјалните мрежи на министерствата и 

агенциите, општините, граѓанските организации и 

меѓународните организации.  

 

Конечно, потребно е да вршат редовни обуки на вработените во 

Агенцијата за вработување и Центрите за вработување низ целата 

држава за постапување со жени од ранливи категории како жени 

жртви на семејно насилство, сиромашни жени, жени Ромки, жени 

со попреченост, самохрани мајки и други кои припаѓаат на некоја 

од ранливите категории.  
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Националната мрежа против насилство врз жени и семејно 

насилство е формирана на 7 декември 2010 год. од дваесет 

граѓански организации кои работат на полето на спречување и 

борба против насилството врз жените и семејното насилство. На 7 

декември 2020 год. Националната мрежа бележи 10 години од 

своето формирање.  

 

Мисијата на Мрежата е координирано делување на граѓанските 

организации кон унапредување на политиките и праксите во 

борбата против насилството врз жените и семејното насилство. 

Целта на Мрежата е признавање и унапредување на човековите 

права на жените во Република Северна Македонија. 

 

Визијата на Мрежата е да создаде општество без насилство, во кое 

жените ќе можат целосно да ги развиваат своите потенцијали и 

активно да учествуваат во креирањето на заедници на еднакви 

можности. 

 

Во рамките на Националната мрежа е формиран Интервентен 
женски фонд кој постои од 2017г. Интервентниот женски фонд е 
наменет за жени жртви на насилство кои ја напуштиле или сакаат 
да ја напуштат насилната средина, и овозможува иницијална 
финансиска поддршка за медицинска документација, хронична 
терапија за жената и нејзините деца доколку ги има, адвокатско 
застапување и судски процеси и други трошоци.  
 
Фондот се полни со донации од физички и правни лица, локални 
самоуправи како и бизнис секторот. Броевите за донација се: 
  

А1 – 143 477 
Телеком – 143 300 

Жиро сметка: 200003247799194 – Стопанска банка АД Скопје 
 



 

 


