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Мажите, со поднесени вкупно 60 претставки (59,41%), почесто се обратиле до КСЗД за
утврдување на дискриминација во 2021 година, а жените поднеле 41 претставки, што
претставува 40,59%. Овие бројки посочуваат на тоа дека КСЗД како механизам за заштита
од дискриминација не е доволно користена од жените. 

Една од можните причини за тоа е непрепознавањето на дискриминацијата, што е директно
поврзано со недоволното промовирање на принципот на еднаквост и недискриминација,
особено имајќи предвид дека поголемиот број информации се тешко достапни за жените
што се наоѓаат во особено ранлива позиција.

Буџетот на КСЗД, подготвен од Министерството за финансии и усвоен од Собранието, не
предвидува финансиски средства за промовирање на принципот на еднаквост и
недискриминација. Ова значи дека државата не вложила средства за остварување на
можеби и најглавната надлежност на КСЗД – превенцијата од дискриминација.

ВОВЕД И КЛУЧНИ НАОДИ 

На 25 јануари 2021 година Собранието на Република Северна Македонија ја усвои одлуката за
избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Ова тело не беше
функционално од средината на 2019 година кога истече мандатот на претходната комисија. Со
новиот Закон се зајакнува и капацитетот на Комисијата за спречување и заштита од
дискриминација, а таа има проширени надлежности и во насока на превенција на
дискриминацијата во нашето општество.

За Комисијата за спречување и заштита од дискриминација беше испланиран речиси истиот
буџет споредено со 2021 година, кога во неговата подготовка не учествуваа комесарите. Буџетот
предвиден за КСЗД изнесува 15.320.000,00 денари, расчленет во неколку ставки. Особено
загрижува тоа што овој буџет не предвиде средства за спроведување на активности од страна на
КСЗД во насока на промовирање на принципот на еднаквост и ефективно спречување и заштита
од дискриминација. Малиот буџет кој не соодветствува на потребите и надлежностите на
Комисијата, најмногу се одразува на ранливите групи граѓани кои се најподложни на
дискриминација. Ним значително им се ограничува пристапот до ефективен заштитен
механизам, а воедно и се зајакнува и одржува системската дискриминација во нашето општество. 
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ЦЕЛ И МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕВАЛУАЦИЈА

За остварување на целта на овој извештај беа користени две алатки за родово одговорно
буџетирање и тоа: 

 Родово буџетска анализа на политики
 

Анализа на буџетот на КСЗД од родова
перспектива, особено во делот на промоција

на принципот на еднаквост и
недискриминација и остварување на

надлежноста за превенција. 

Родово буџетска анализа на корисници
 

Спроведен прашалник за заштитните
механизми од дискриминација кој го

одговорија вкупно 250 лица, од кои 187 жени и
63 мажи. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ И РАМКА НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ

Со новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација[1] се зајакнува и капацитетот на
КСЗД, а таа има проширени надлежности и во насока на превенција на дискриминацијата во
нашето општество. Токму заради спроведување на оваа надлежност на КСЗД за превенција на
дискриминацијата, неопходно е распределување финансиски средства за промовирање на
принципот на еднаквост и недискриминација. При формулацијата и имплементацијата на овие
средства особено треба да се има предвид дека во нашето општество најподложни на
дискриминација се маргинализираните и ранливи жени, меѓу кои и жените со попреченост,
жените од рурална средина, сиромашните жени, жените жртви на родово базирано насилство,
текстилните работнички, самохраните мајки и тн.

ОПИС НА КОНКРЕТНАТА ПОЛИТИКА КОЈА СЕ АНАЛИЗИРА ВО КОНТЕКСТ НА РОБ

Иако самиот буџет како една од главните приоритети и цели на Комисијата за спречување и
заштита од дискриминација ја наведува зголемената јавна свест во однос на начините на
превенција и заштита од дискриминација, сепак во предвидените средства изостанува ставка за
спроведување активности од КСЗД за промовирање на принципот на еднаквост и ефективно
спречување и заштита од дискриминација. 

На својата 47 седница, Владата на Република Северна Македонија го утврди предлогот за
изменување и дополнување на Буџетот за 2022 година. Со ребалансот на Буџетот, за КСЗД се
предвидени дополнителни 4 милиони денари, но повторно овие средства не се наменети за
промоција на недискриминација. Начинот на кој се предвидени и распределени буџетските
средства за КСЗД покажува дека Министерството за финансии не ги зело предвид интересите и
специфичните потребни на најранливите групи жени, при изготвување на буџетот за Комисијата.
Во крајна линија, ова значи дека на најмаргинализираните значително им се ограничува
пристапот до ефективен заштитен механизам, а воедно и се зајакнува и одржува системската
дискриминација во нашето општество.

[1] Собрание на РСМ (2020, октомври 30). Закон за спречување и заштита од дискриминација. („Службен весник на РСМ“
бр. 258/2020 од 30.10.2020 година).

3



[2] Интервјуто беше спроведено со Комесарите Исмаил Камбери и Весна Бендевска на 30.06.2022 година во просториите на
Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. 

Целни групи Крајни корисници Засегнати страни

Министерство за финансии
 

Комисија за еднакви
можности на жените и мажите 

 
Комисија за финансирање и

буџет при Собранието на
Република Северна

Македонија 
 

Маргинализирани и ранливи
жени 

 
(жените со попреченост,
текстилните работнички,

жените од рурална средина,
сиромашните жени, жените
жртви на родово базирано

насилство, самохраните мајки
и тн.)

 

Комисијата за спречување и
заштита од дискриминација

ОПФАТ, КОРИСНИЦИ, ЧИНИТЕЛИ

Хелсиншкиот комитет за човекови права и Мрежата за заштита од дискриминација уште од
основањето на КСЗД соработуваат и постојано ја следат нејзината работа. Оттука и клучни
сојузници на КСЗД во борбата за финансиски средства за промоција на принципот на еднаквост и
недискриминација се граѓанските здруженија кои работат во областа на заштита на човековите
права токму на најмаргинализираните и ранливи групи граѓани. 

БУЏЕТСКА АНАЛИЗА И ГЛАВНИ НАОДИ - РОДОВО БУЏЕТСКА АНАЛИЗА НА
ПОЛИТИКИ

Примарните податоци на истражувањето се прибрани преку спроведување лично интервју со
двајца претставници на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација,[2] со цел да се
добие појасна слика за родовата перспектива на нивниот буџет, како во моментот на негова
формулација така и при неговата имплементација.

Буџетот на Комисијата бил проектиран во вкупна вредност од 45.448.270,00 денари. Дел од
побараните средства, во висина од 828.000,00 денари, било планирано да бидат наменети за
активности фокусирани на маргинализирани групи граѓани, за водење тематски кампањи со фокус
на маргинализирани групи, организирање отворени денови каде живеат социјално загрозени
слоеви на граѓани. Комисијата побарала средства во износ од 100.000,00 денари за документите да
се достапни на различни јазици кои се користат на територијата на РСМ. Дополнително, КСЗД
наведува дека се потребни и средства за просториите и веб страната на КСЗД да се прилагодени за
лица со физичка и сензорна попреченост. 

Побарани се и средства за изработување анализи за структурни нееднаквости во општеството. Дел
од средствата КСЗД побарале да бидат наменети за објавување прирачник за мерки или дејства за
промоција и унапредување на еднаквоста и превенција од дискриминација.
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Охрабрување на граѓаните да пријавуваат дискриминација

Доближување на заштитните механизми од дискриминација (во прв ред КСЗД) до лицата
од руралните средини

Идентификуваната генерална потреба на корисниците е зголемување на буџетот на
Комисијата за спречување и заштита од дискриминација за остварување на својата
превентивна функција, што подразбира промоција на принципот на еднаквост и
недискриминација, конкретно насочена кон маргинализираните жени. 

Сепак, нивниот предлог не бил земен предвид од Министерството за финансии при изготвување
на предлог-буџетот на РСМ за 2022 година. Вкупниот буџет предвиден за Комисијата за
спречување и заштита од дискриминација за 2022 година изнесува 15.320.000,00 денари.
Буџетските средства се распределени така што се наменети да покријат плати и надоместоци,
стоки и услуги (патни и дневни расходи, комунални услуги, греење, комуникација и транспорт,
материјали и ситен инвентар, поправки и тековно одржување, договорни услуги и други тековни
расходи) и капитални расходи, односно, купување опрема и машини. 

Државата не издвојува средства за промовирање на принципот на еднаквост и
недискриминација. За остварување на својата превентивна функција, Комисијата се потпира на
средства од надворешни донатори, па и на тој начин ги спроведува јавните кампањи за
промовирање на своите надлежности. 

Комесарите посочија и на законската обврска која ја има државата да им обезбеди средства за од
Буџетот за соодветно приспособување за лицата со попреченост.[3] На пример, нивната
канцеларија е сè уште физички непристапна за лица со телесна попреченост, немаат ни
толкувачи на знаковен јазик, ниту пак преведувачи. За оваа намена, Министерството за
финансии нема предвидено средства ниту во Буџетот за 2022, ниту во ребалансот. 

РОДОВО БУЏЕТСКА АНАЛИЗА НА КОРИСНИЦИ

1. Кои се потребите на корисниците?

Поголемиот број испитаници сметаат дека претрпеле дискриминација или дека се соочиле/
посведочиле на случај на дискриминација, но многу мал дел од нив случајот го пријавиле некаде.

Промоција на принципот на еднаквост и недискриминација во руралните средини, што со себе ја
повлекува и промоцијата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Имајќи
предвид дека жените од руралните средини се една од маргинализираните групи граѓани во
нашето општество, што во значителна мера е поподложна на дискриминација, за разлика од
останатите групи, неопходно е да се вложат средства за промоција што нема да бидат користени
единствено за интернет кампањи.

[3] Член 15 став 1 од ЗСЗД.
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2. Дали нивните потреби се претставени во буџетот на телото за еднаквост, а со тоа и дали се
задоволени?

Предвидениот буџет за КСЗД за 2022 година изнесува 15.320.000,00 денари, зголемен за 4
милиони денари со донесувањето на Ребалансот на Буџетот на Република Северна Македонија.
Иако самиот буџет како една од главните приоритети и цели на Комисијата за спречување и
заштита од дискриминација ја наведува зголемената јавна свест во однос на начините на
превенција и заштита од дискриминација, сепак во предвидените средства изостанува ставка за
спроведување активности на КСЗД за промовирање на принципот на еднаквост и ефективно
спречување и заштита од дискриминација.[4] Од сето ова се забележува дека потребите на
маргинализираните жени, најподложни на дискриминација, не се претставени во буџетот на
КСЗД како централно тело за еднаквост и сеопфатен заштитен механизам што по правило би
требало да им е најпрепознатлив, лесно достапен и пристапен. Со самото тоа, потребите на оваа
ранлива група жени не се задоволени. 

3. Колку ќе чини задоволување на идентификуваните потреби?

Имено, за спроведување активности фокусирани на маргинализирани групи граѓани, за водење
тематски кампањи со фокус на маргинализирани групи и организирање отворени денови каде
живеат социјално загрозени слоеви на граѓани на КСЗД ѝ се потребни средства во висина од
828.000,00 денари. Достапноста на документите на различните јазици кои се користат на
територијата на РСМ се проценува на 100.000,00 денари. Дополнително, КСЗД наведува дека се
потребни и средства за просториите и веб страната на КСЗД да се прилагодени за лица со
физичка и сензорна попреченост. Побараните средства за соодветно приспособување на
Комисијата се во висина од 1.250.000,00 денари. Побарани се и средства за изработување
анализи за структурни нееднаквости во општеството во висина од 504.000,00 денари. КСЗД смета
дека има потреба од средства во висина од 205.000,00 денари, наменети за објавување
прирачник за мерки или дејства за промоција и унапредување на еднаквоста и превенција од
дискриминација.

Проценката на чинење на потребите на крајните корисници, односно финансиската
импликација за промовирање на принципот на еднаквост и недискриминација се проценува на
2.887.000,00 денари.

[4] Стр. 200 и 201 од Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година, изготвен од Министерството за финансии. 

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
 

Обработените податоци во овој Извештај добиени со употреба на родово буџетска анализа на
политики и родово буџетска анализа на корисници, покажуваат дека усвоениот буџет за КСЗД за
2022 кој е во иста висина со буџетот за 2021 година, не ги отсликува реалните потреби на КСЗД и не
е доволен за обезбедување целосна функционалност и ефикасност на институцијата, на крајна
штета на најмаргинализираните групи граѓани. Ова во голема мера се должи на тоа што
комесарите воопшто не биле консултирани при подготовката на нивниот буџет за 2022 година и не
се водело сметка за спроведување на нивните надлежности, особено онаа за превенција на
дискриминацијата преку промовирање на принципот на еднаквост. 
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Зголемување на буџетот на КСЗД преку објективни критериуми согласно нејзините
надлежности, особено надлежноста за превенција на дискриминацијата;
Консултации со членовите на Комисијата за соодветно планирање на средствата и
соодветно зголемување согласно нејзините надлежностите;
Консултации со членовите на Комисијата за соодветно планирање на средствата и
соодветно зголемување согласно нејзините надлежностите;

Запознавање и информирање на граѓаните со работата на Комисијата за спречување и
заштита од дискриминација и резултатите кои досега ги има постигнато, со цел зголемување
на довербата во овој заштитен механизам;
Зголемување на буџетските средства за промоција на КСЗД и принципот на еднаквост и во
останатите средини, надвор од главниот град;
Доследно почитување на законската обврска за обезбедување средства за соодветно
приспособување за лицата со попреченост во Комисијата за спречување и заштита од
дискриминација, со цел таа да биде целосно пристапна за сите граѓани;
Доследно почитување на законската обврска за обезбедување средства за соодветно
приспособување за лицата со попреченост во Комисијата за спречување и заштита од
дискриминација, со цел таа да биде целосно пристапна за сите граѓани;

Податоците од оваа анализа укажуваат на значителна дискрепанца во однос на пријавувањето на
дискриминацијата. И покрај тоа што не постои полова разлика во случаите на дискриминација,
сепак во помал процент жените се обраќаат до некој од заштитните механизми. Ова укажува на
висок степен на недоверба во заштитните механизми, што, дури и во случаите кога остваруваат
иницијални средби со претставниците на КСЗД, жените не поднесуваат официјални претставки
за заштита од дискриминација.

Имајќи ги предвид обработените одговори од прашалникот, но и Годишниот извештај на КСЗД за
2021 година, се забележува дека жените од руралните средини речиси и да не пријавуваат
дискриминација. Една од причините за ова е високата централизираност на Комисијата за
спречување и заштита од дискриминација, и недоволните финансиски средства за службени
патувања надвор од главниот град, со што би допреле до руралните жени и би ги информирале за
дискриминацијата и начините за заштита. 

Министерството за финансии ниту во Буџетот за КСЗД за 2022 година, ниту во ребалансот, нема
предвидено средства согласно својата законската обврска за соодветно приспособување за
лицата со попреченост во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. На овој
начин, жените со попреченост кои се значително поподложни на дискриминација се де факто
оставени надвор од системот на заштита.
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Сето ова значи дека државата не вложува ниту еден денар за превенција и искоренување на
дискриминацијата во нашето општество, а централното тело за еднаквост е оставено финансиски
целосно да зависи од странски донатори, во овој дел.
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