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Проектот Локално, но гласно е спроведен од 
Здружението на социјални работници на град 
Скопје и Ресурсниот центар за самохрани родители 
МИНУС & ПЛУС - Скопје, со финансиска поддршка 
на Европската унија. 
 
Оваа публикација е изготвена со помош на 
Европската Унија. Содржината на публикацијата е 
единствена одговорност на Здружението на 
социјални работници на град Скопје и Ресурсниот 
центар за самохрани родители МИНУС & ПЛУС - 
Скопје и на никаков начин не може да се смета дека 
ги одразува гледиштата на Европската Унија. 
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Вовед 
 
 

Овој прирачник е дел од проектот „Локално, 
но гласно“ и има цел да ја подигне свесноста, да 
информира и да образува. Неговата намена е многу-
страна и затоа се надеваме дека ќе биде корисен за 
лица со различни професии и со различно ниво на 
знаења за правата на самохраните родители и на 
децата од еднородителски семејства од областа на 
социјалната и на детската заштита.   
            Прирачникот се состои од 5 поглавја, од кои 
првото информира за целите и за активностите на 
проектот, а второто нуди дефиниции кои беа корис-
тени за потребите на неговата реализација. Во тре-
тото поглавје се дадени одредени статистички пока-
затели, а четвртото дава преглед на дефинираните 
права на самохраните родители и на децата од едно-
родителски семејства во македонското законодав-
ство. Во петтото поглавје се дадени резултатите од 
спроведеното истражување. На крајот се дадени 
препораки за унапредување на социјалната заштита 
на самохраните родители и на децата од 
еднородителски семејства. 

Прирачникот е производ на заедничките 
напори на Здружението на социјални работници на 
град Скопје и Ресурсниот центар за самохрани 
родители МИНУС И ПЛУС – Скопје, кој го реали-
зираше проектот, како и на заедничката соработка 
со стручните работници од Министерството за труд 
и социјална политика, Заводот за социјални деј-
ности, центрите за социјална работа, општините, 
училишта и градинките во Скопје, претставниците 
на граѓански организации, како и самохрани 
родители од територијата на Скопје.   
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             Искрено се надеваме дека содржината на овој 
прирачник ќе биде инспиративна за продлабочени 
размислувања и за анализа на социјалниот статус на 
самохраните родители и на децата од еднородител-
ски семејства. Истовремено, очекуваме и охрабру-
вање на поединци, како и на општинските и на 
централните власти за преземање осмислени акции 
и креирање соодветни мерки и политика за подо-
брување на положбата на овие целни групи во 
општеството, во областа на социјалната и детската 
заштита, како на локално, така и на централно 
ниво. 
             Овој прирачник има автентичен авторски 
белег, проследен со надеж дека ќе ја исполни целта 
за која е наменет. 
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1. Податоци за проектот  
 
 
           Проектот „Локално, но гласно“ е реализиран 
од Здружението на социјални работници на град 
Скопје и од Ресурсниот центар за самохрани 
родители МИНУС И ПЛУС – Скопје.  

Главната цел на проектот е застапување на 
правата на децата од еднородителски семејства, 
преку анализа на нивните потреби и зголемена 
вклученост на самохраните родители во креирањето 
на политиките и мерките во областа на социјалната 
заштита на локално ниво.  

Во проектот беа поставени и следниве посебни 
цели: 

1. Добивање првични информации за предви-
дените програми и мерки за социјална заштита на 
локално ниво, како и за видот на социјални услуги 
на локално ниво дадени на децата од еднородител-
ските семејства од страна на надлежни институции. 

2. Добивање статистички податоци за специ-
фичните потреби на децата од еднородителски 
семејства за социјална заштита на локално ниво, 
како и за видот и бројот на искористени социјални 
услуги. 

3. Воспоставување интеракција и комуникација 
меѓу професионалци од областа на социјална заш-
тита на локално ниво и самохраните родители, како 
и размена на мислења, искуства, ставови и идеи за 
зајакнување на капацитетите на локалната самоуп-
рава во креирањето политикa за социјална заштита 
на локално ниво, преку меѓусекторска соработка и 
директно вклучување на ранливите категории. 

4. Давање препораки за унапредување на ква-
литетот на политиките и на мерките за социјална 
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заштита на локално ниво за децата од еднороди-
телски семејства. 

За потребите на проектот беа реализирани 
неколку активности. Во подготвителната фаза, сите 
предвидени целни групи и одредени електронски и 
печатени медиуми беа информирани за планира-
ните активности на проектот и за времето на нивна 
имплементација. Беа подготвени анкетен прашал-
ник (идеја и печатење) и протокол за планираните 
фокус групи за потребите на предвиденото 
истражување. Следствено, беа реализирани: 

- тркалезна маса со 40 стручни работници 
од областа на социјалната и детската заштита на 
национално и на локално ниво (од Министерство за 
труд и социјална политика, ЈУ  Завод за социјални 
дејности, единици на локалната самоуправа, центри 
за социјална работа, основни училишта, средни 
училишта, градинки и претставници од спроведу-
вачите на проектот); 

- трибина со самохрани родители од 
Скопје, членови на Ресурсниот центар за самохрани 
родители МИНУС И ПЛУС – Скопје, како и 
евидентирани корисници на социјални услуги во 
центрите за социјална работа во Скопје; 

- спроведен анкетен прашалник со 120 
самохрани родители од Скопје; 

- десет фокус групи (во 10 општини во 
Скопје), со претставници од општините, средни и 
основни училишта, градинки од општините, центри 
за социјална работа и со самохрани родители; 

- испечатен извештај со добиените резул-
тати и дадените препораки за унапредување на 
социјалната и на детската заштита на самохраните 
родители и на децата од еднородителски семејства. 

Реализацијата на проектните активности 
претставува значајно индивидуално и групно 
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искуство за професионалците што работат во двете 
партнерски здруженија, проследено со надеж дека 
ќе поттикнат на соочување на општеството со 
проблеми за кои не се говори јавно, и со својот 
притисок на локалната или централна власт ќе 
извршат влијание на структурата на понудени 
социјални услуги на локално ниво.  

Со овој проект беа направени пионерски 
чекори за утврдување на правата на самохраните 
родители и на децата од еднородителски семејства. 
Со реализацијата на предвидените активности се 
дава придонес за спроведување на законските над-
лежности на единиците на локалната самоуправа, 
во согласност со Законот за локалната самоуправа, 
Законот за социјалната заштита и бројни подза-
конски документи. Со тоа се очекува да се зголеми 
сензитивноста на стручните работници од областа 
на социјалната заштита на локално ниво за специ-
фичните потреби на децата од еднородителски 
семејства. Истовремено, се очекува поголемо вклу-
чување на самохраните родители во изработката и 
реализацијата на локалните програми и акциски 
планови за социјална заштита на локално ниво, 
како и зголемување на соработката на единиците на 
локалната самоуправа со здруженијата на граѓани 
од областа на социјалната заштита. 

Утврдените проблеми на самохраните роди-
тели и на децата од еднородителски семејства на 
локално ниво може да дадат значителен придонес 
за креаторите на политикaтa за социјална заштита 
на национално ниво. Прво, од аспект на планира-
њето и на спроведувањето на процесот на децентра-
лизација, и, од друга страна, заради планирањето на 
државниот буџет од чиишто рамки се издвојуваат 
дотации за финансирање на единиците на локал-
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ната самоуправа и нивните програми за социјална 
заштита. 
 Овој прирачник ги сумира наодите и 
резултатите од сите компоненти на истражувањето, 
кои послужија за формулирање на дадените 
препораки.  
 Проектот беше финансиран од регионалната 
мрежа ИРИС1 која соединува повеќе од 150 
организации од југоисточна Европа што нудат 
социјални услуги. Мрежата ИРИС е дел од проектот 
„Подобрување на обезбедувањето на социјалните 
услуги во југоисточна Европа, преку зајакнување на 
националните и на регионалните мрежи на органи-
зации кои нудат социјални услуги“, поддржан од 
Европската унија во рамките на Партнерска 
програма за граѓански организации (Partnership 
Programmes for Civil Society Organisations). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://iris-see.eu/about-us/ 
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2. Дефиниции  
 
 
            За потребите на овој прирачник се дадени 
дефинициите на поимите: социјална заштита, 
заштита на децата, самохран родител и семејна 
политика. 
 Во согласнот со Законот за социјалната заш-
тита2, социјалната заштита е систем на мерки, 
активности и политики за спречување и надмину-
вање на основните социјални ризици на кои е 
изложен граѓанинот во текот на животот, за нама-
лување на сиромаштијата и социјалната исклуче-
ност и за јакнење на неговиот капацитет за сопстве-
на заштита. Под социјален ризик, во смисла на овој 
закон, се подразбира: 

- ризици по здравјето (болест, повреда и 
инвалидност), 

-  ризици на старост и стареење, 
-  ризици на еднородителско семејство, 
- ризици од невработеност, губење на при-
ходот за издржување врз основа на работа    

   и слично, 
- ризици од сиромаштија и 
- ризици од друг вид социјална исклученост. 

              Во согласност со Законот за заштита на 
децата3, заштитата на децата е организирана 
дејност заснована на правата на децата, како и на 
правата и обврските на родителите за планирање на 
семејството и на државата и единиците на 
локалната самоуправа за водење хумана попула-

                                                 
2 Закон за социјалната заштита (Сл. Весник на РМ, бр. 79/2009), 
член 2 
3 Закон за заштита на децата, Пречистен текст, Сл. весник на 
РМ, бр. 170/2010, член 2 



 12

циска политика. Заштитата на децата се остварува 
со обезбедување услови и ниво на животен стандард 
што одговара на физичкиот, менталниот, емоцио-
налниот, моралниот и социјалниот развој на децата. 
               Самохран родител (мајка или татко) е 
родител кој сам се грижи за дете/деца до 18-
годишна возраст и не живее со партнер или со 
другиот родител на детето4. 
               Семејна политика е целосен и составен 
збир на мерки кои дејствуваат во корист на 
семејството, пред се во корист на семејствата со 
деца. Тие мерки им помагаат во проблематични 
ситуации од економски, социјален, здравствен, 
станбен или сличен карактер, ублажувајќи го 
финансискиот товар што го претставуваат децата, 
овозможуваат ускладување на семејните и на 
работните обврски, ги штитат трудниците и децата5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Casey. T., Maldonado. L., (2012), Worst off – Single parent 
Families in the united States, A Cross-National Comparison of 
Single parenthood in the U.S. and Sexteeen Other High-Income 
Countries, Legal Momentum, The Women’s Legal Defense and 
Education Fund, p. 3 
5 Stropnik. N., (1996), Obiteljske politike u Europi, Institut za 
ekonomska istrazivanja, Ljubljana, str. 105 
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3. Статистички информации 
 

 
За прикажување одредена статистика за 

бројот на самохрани родители во Република Маке-
донија може да се искористат податоците од Држав-
ниот завод за статистика. Според последните офи-
цијални податоци од пописот во 2002 година, во 
Македонија се евидентирани 564.237 индивидуални 
домаќинства, поделени во различни категории. 
Меѓу нив се избројани 38.988 домаќинства на еден 
родител со дете или деца, од кои 31.074 домаќинства 
на мајка со деца (79,7%) и 7.914 домаќинства на 
татко со деца (20,3%)6. 

 
Табела 1. Број на домаќинства на еден родител со 
дете по општини во Скопје 
 

Општина  Мајка со дете  Татко со дете  Вкупно 
Аеродром  1503  303  1806 
Бутел    603  192  795 
Гази Баба  1021  304  1325 
Ѓорче Петров    671  176  847 
Карпош  1553   272  1825 
Кисела Вода  1112   252  1364 
Сарај    301   158  459 
Центар  1386   266  1652 
Чаир  1274   329  1603 
Шуто Оризари    241     94  335 
ВКУПНО  9.665  2.346  12.011 

                                                 
6 Попис на населението, домаќинствата и становите во 
Република Македонија, 2002, дефинитивни податоци, Држа-
вен завод за статистика, (2005), стр. 46 
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Во Скопје се регистрирани 12.011 домаќин-
ства на еден родител со дете, од кои 9.665 домаќин-
ства на мајка со дете и 2.346 домаќинства на татко 
со дете. Во табела 1 е претставен бројот на домаќин-
ства на еден родител со дете, по општините во 
Скопје. 

За потребите на овој проект, од Државниот 
завод за статистика без преземени податоци за 
бројот на разводи на годишно ниво во Република 
Македонија за периодот од 2002 до 2014 година 
(табела 2) и податоци за бројот на вонбрачни 
раѓања на годишно ниво во Република Македонија 
за периодот од 2009 до 2014 година (табела 3). 

 
Табела 2. Број на разводи на годишно ниво во 
Република Македонија 
 
2002 г.  1.310  2009 г.  1.287 
2003 г.  1.405  2010 г.  1.720 
2004 г.  1.645  2011 г.  1.753 
2005 г.  1.552  2012 г.  1.926 
2006 г.  1.475  2013 г.  2.045 
2007 г.  1.417  2014 г.  2.210 
2008 г.  1.209 

 
 
Табела 3. Број на вонбрачни раѓања7 на годишно 
ниво во Република Македонија 
 
2009 г.  2.892  2010 г.  2.958 
2011 г.  2.651  2012 г.        2.742 
2013 г.  2.625  2014 г.  2.706 

                                                 
7 Податоците се однесуваат на вонбрачни мајки на живородено дете. 
Најмногу вонбрачни деца се раѓаат во Скопје, и тоа во општината 
Шуто Оризари.  
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Во Република Македонија не постои база на 
податоци за точниот број на самохрани родители. 
На национално ниво, во центрите за социјална 
работа постојат задолжителни електронски системи 
за нивно евидентирање како корисници на социјал-
ни услуги, но се нецелосни и недоверливи. Причи-
ната за тоа лежи во фактот што во македонското 
законодавство нема дефиниција за поимите само-
хран родител и еднородителско семејство. Иако 
самите поими можеби упатуваат на нивното зна-
чење, содржината на родителското право упатува на 
подлабока суштина. Тоа остава простор за своевол-
но разбирање на овие поими од страна на професио-
налците во центрите за социјалната работа, па нив-
ното евидентирање како корисници на социјални 
услуги зависи од нивната сензитивност. Од друга 
страна, како дополнителен проблем се јавува и 
фактот што постојат и многу ограничени права за 
оваа категорија лица во социјален ризик. 

На локално ниво, не постојат такви системи 
за евидентирање и нема податоци за корисници на 
социјални услуги на локално ниво. 

Врз основа на недостигот од точен број на 
самохрани родители, уште потешко може да се дојде 
до точниот број на деца кои од различни причини 
живеат со еден родител. Можеме само да претпос-
тавиме дека ако, во просек, во едно семејство има по 
2 деца, тогаш нивниот број е значително голем. 

Во евиденцијата што Државниот завод за 
статистика ја води за јавните установи за деца, 
можат да се издвојат податоци колку од нив живеат 
само со еден родител и со кој од нив8.  

                                                 
8 Јавни установи за згрижување и воспитание на деца – 
детски градинки, 2011, Државен завод за статистика, (2012), 
стр.12 
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Податоците се прикажани во табела 4. 
 

Табела 4. Број на деца од јавните установи за 
деца кои живеат со еден родител 
 

 
Година 

 
Број на деца што 
живеат само со 

мајка 

 
Број на деца што 
живеат само со 

татко 

 
ВКУПНО 

2010  417  62  479 
2011  470  78  548 
2012  493  144  637 
2013  555  130  685 
2014  525  180  705 

 
Во согласност со член 2 од Законот за 

семејство, семејство е животна заедница на роди-
тели и деца и други роднини ако живеат во заед-
ничко домаќинство. Семејството настанува со раѓа-
ње на деца и со посвојување, а во согласност со 
законски поставените услови за посвојување9, како 
посвоител може да се јави и самец (маж или жена). 
Во Законот за изменување и дополнување на 
Законот за семејството10 се утврдени критериу-
мите врз основа на кои ќе се врши изборот на 
посвоител, и тоа: здравствена состојба, психосоци-
јален статус, материјални услови, станбени услови, 
време на чекање, степен на образование, брачен 
статус и државјанство. Овие критериуми подетално 
се пропишани во Правилникот за поблиски 

                                                 
9 Посвоител може да биде лице кое е деловно способно, кое има 
лични својства за успешно вршење на родителските права и да 
не е постаро од 45 години. Посвоител може да биде лице 
најмалку 18 години постаро од посвоеникот.  
10 Закон за изменување и дополнување на Законот за 
семејството (Сл. весник бр. 67/2010), член 5 
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критериуми и начинот на избор на посвои-
тел по електронски пат, при што за секој од овие 
критериуми е определен соодветен број поени. Во 
периодот од 2004 година, кога е формирана 
комисијата за посвојување при Министерството за 
труд и социјална политика, до донесувањето на 
Правилникот за поблиските критериуми и начин на 
избор на посвоител по електронски пат, само 4 деца 
биле посвоени од самци, и тоа сите жени11.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Страмшак – Ѓуровска, Б., (2013), Вградувањето на родовата 
компонента во дефинирањето на социјалниот статус на 
самохраните родители – можност за унапредување на 
семејната политика, Докторска дисертација, Филозофски 
факултет, Скопје (податокот е добиен од претседателката на 
Комисијата за посвојување, при нестандизирано интервју 
одржано на 16.09.2012 година) 
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4. Законски права 
 
 

И покрај недостигот на јасна дефиниција за 
поимот самохран родител, одредени закони во 
Република Македонија дефинираат некои права кои 
може да ги користи оваа категорија граѓани.  

Според Законот за социјална заштита12, 
лицата неспособни за работа и материјално необез-
бедени, кои не можат да обезбедат средства за 
својата егзистенција, имаат право на постојана 
парична помош. Меѓу категориите лица што 
можат да го користат ова право се вбројуваат и 
самохрана жена за време на бременоста еден месец 
пред породувањето и самохран родител до триго-
дишна возраст на детето (до трето дете по ред на 
раѓање). Иако е позитивен фактот што државата на 
некој начин финансиски ја поддржува оваа група 
граѓани, ова право е рестриктивно и во однос на 
времетраењето на неговото користење и во однос на 
бројот на деца. Истовремено, загрижувачки е фак-
тот што оваа група граѓани се вбројуваат во катего-
риите на лица неспособни за работа, бидејќи ста-
нува збор за привремена состојба, и погрешното 
поимање може да доведе до континуирана завис-
ност од социјални бенефиции.  

Од друга страна, во согласност со одредбите 
на Законот за социјалната заштита од 2009 
година,13 како материјално необезбедено лице се 
смета лице кое нема приходи или чиишто приходи 
по сите основи по член на семејство се помали од 
4000 денари. Притоа, со Правилникот за начинот 
                                                 
12 Закон за социјалната заштита (Сл. весник на РМ, бр. 79/ 
2009), член 57 
13 Op. Cit., член 59 
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на остварување на правото на постојана парична 
помош14 меѓу надоместоците, додатоците и помошта 
што не се сметаат како извор на приходи се 
наведува и законска издршка за дете во висина до 
5.000 денари, која се усогласува со порастот на 
трошоците на живот за претходната година, обја-
вени од ДЗС, во јануари за тековната година. И 
покрај тоа, поради непостоењето систем за следење 
на исполнувањето на законската обврска за издр-
шка на детето, самохраниот родител може да се 
доведе во двојно потешка состојба бидејќи може да 
биде оневозможен во пристапот кон остварувањето 
на правото на постојана парична помош - поради 
ненавремено исплаќање на издршката или ако таа 
воопшто не се исплаќа. 

Практиката покажува дека ако самохраниот 
родител сè уште нема извори на приходи, по истекот 
на предвидените три години за користење на 
правото на постојана парична помош, се префрла во 
друга категорија опфатена со системот на социјална 
заштита, односно станува корисник на социјална 
парична помош. Со оглед на фактот дека износот 
на социјалната парична помош е помал од износот 
на постојаната парична помош, се намалува износот 
на средства кои ги добиваат самохраните родители. 

Според Законот за социјалната заштита, 
самохрана невработена бремена жена еден месец 
пред породувањето и самохран родител до триме-
сечна возраст на детето може да оствари и право 
на институционална заштита. Имено, во ЈУ 
за сместување на доенчиња и деца без родители и 
без родителска грижа до тригодишна возраст може 

                                                 
14 Правилник за начинот на остварување на правото на посто-
јана парична помош (Сл. весник на РМ., бр. 122/2009) 
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да се организира привремено сместување и престој 
на овие категории граѓани.  

Исто така, како услуга од областа на 
социјалната заштита, самохран невработен родител 
може да користи и право на сместување во 
згрижувачко семејство15, иако тоа досега не е 
регистрирано во практика. Тоа може да се должи на 
непостоењето специјализирани згрижувачки семеј-
ства за самохрани родители, како и во констатира-
ниот недостаток на Правилникот за критериумите 
за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот 
на корисници кои можат да се сместат во едно 
згрижувачко семејство и видот и обемот на услугите 
што му се обезбедуваат на сместеното лице16, во кој 
никаде не се спомнуваат самохраните родители. 

Законот за спречување и заштита од 
дискриминација има позитивни одредби за заш-
титните механизми за одредени категории лица, 
при што е наведено дека нема да се смета за дискри-
минација посебната заштита предвидена со закон, 
на неколку категории лица, меѓу кои и самохрани 
родители17.  

Позитивни одредби за заштита на самохра-
ните родители содржи и Законот за работните 
односи18. Тие се однесуваат на: 

 забрана за вршење работа подолга од 
полното работно време на самохран родител со дете 

                                                 
15 Op. Cit., член 116 
16 Правилник за критериумите за избор на згрижувачко семеј-
ство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во 
едно згрижувачко семејство и видот и обемот на услугите од 
социјална заштита што му се обезбедуваат на сместеното лице 
(Сл. весник на РМ., бр. 54/2010) 
17 Закон за спречување и заштита од дискриминација (Сл. 
весник на РМ, бр. 50/2010), член 15 
18 Закон за работните односи (Сл. весник на РМ., бр. 52/2012) 



 21

до шестгодишна старост (освен во случај на дадена 
писмена изјава дека доброволно се согласува со 
прекувремена работа);  

 работа со половина од полното работно 
време ако родителот на дете со развојни проблеми и 
посебни образовни потреби е самохран (ова скра-
тено работно време се смета како полно работно 
време, а правото на надомест на плата се исплатува 
според прописите за социјална заштита);   

 право на одбивање на испраќање на работа 
во странство ако работникот живее сам со детето и 
се грижи за неговото воспитување и заштита; 

 забрана за вршење прекувремена работа или 
работа ноќе на родител кој има дете помладо од 
седум години, тешкоболно дете или дете со телесен 
или душевен недостаток и кој живее сам со детето и 
се грижи за неговото воспитување и заштита (освен 
со негова претходна писмена согласност); 

 забрана за работа со прераспределени работ-
ни часови на работник – самохран родител кој 
постојано се грижи за дете помладо од 15-годишна 
возраст. 

 Досега не е извршена евалуација на спрове-
дувањето на Законот за работни односи и немаме 
податок дали и колку навистина се спроведени овие 
права. 

 Законот за семејството19 ги уредува бракот и 
семејството, односите во бракот и семејството, како 
и постапката пред судот во брачните и семејните 
спорови. Во согласност со овој закон (член 47),  
малолетните деца имаат право да живеат со 
своите родители. Тие можат да живеат 
одвоено од своите родители само кога тоа е од 
непосреден интерес за децата или кога тоа е од 

                                                 
19 Op.Cit. 
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заеднички интерес за децата и за родителите. Детето 
има право да одржува лични односи и 
непосредни контакти со родителот со кого не 
живее, и родителот со кого детето не живее има 
право и должност да одржува лични односи и 
непосредни контакти со своето дете. Малолетните 
деца имаат право да одржуваат непосредни 
контакти со родителите и други блиски роднини на 
родителот кој е умрен, на кого му е одземено 
родителското право или од други причини е спречен 
да го врши родителското право.  
 Овој закон јасно ги определува улогите на 
центарот за социјална работа и на судот во 
постапката за доверување дете по развод на брак, и 
за задолжителната меѓусебна издршка на роди-
телите и децата. Во согласност со законските 
одредби за овие области и улогата на овие инсти-
туции, може да се заклучи дека поимот „самохран“ 
се поврзува исклучително со висината на издршката 
што треба да ја дава родителот кому детето не му е 
доверено на чување и воспитание. Поради тоа, во 
согласност со нашето законодавство, разведените 
родители со деца не се самохрани. Но, ако 
родителите имаат еднакви права и должности кон 
своите деца, што подразбира грижа за подигнување, 
чување, воспитување и образување на децата, и 
развивање на нивните работни способности и 
навики (член 8)20, тогаш определбата на улогата на 
родителот кај кого не е доверено детето по развод на 
брак во согласност со содржината на родителските 
права и обврски е неоправдана. 

                                                 
20 Op.Cit., член 8 



 23

 Меѓу правата од пензиско и инвалидско 
осигурување21, Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување го вбројува и правото на семеј-
на пензија. Во согласност со овој закон22, семејна 
пензија можат да остварат членовите на семеј-
ството: брачниот другар, децата (родени во брак или 
надвор од брак или посвоени, посиноците кои ги 
издржувал осигуреникот, внучињата и други деца 
без родители кои ги издржувал осигуреникот), 
родителите (таткото и мајката, очувот и маќеата) и 
посвоителот, што ги издржувал осигуреникот. Исто 
така, ако со судска одлука му е утврдено право на 
издржување, семејна пензија може да оствари и 
брачниот другар од разведен брак. Во зависност од 
носителот на семејната пензија, законот јасно ги 
определува условите за стекнување на ова право.  

Законот за заштитата на децата23 определува 
дека државата и единиците на локална самоуправа 
се грижат за давање соодветна материјална помош 
на родителите за издржување, подигнување, грижа 
и заштита на децата и организирање и обезбе-
дување развој на установи и служби за заштита на 
децата.   

Во согласност со овој закон, право на дет-
ски додаток може да оствари еден од родителите 
на детето, старател или лице на кое со решение на 
надлежниот центар за социјална работа му е дове-

                                                 
21 Право на старосна пензија, право на инвалидска пензија, 
право на професионална рехабилитација и права на соодветни 
парични надоместоци, право на паричен надоместок за телесно 
оштетување и право на најнизок износ на пензија.  
22 Закон за пензиското и инвалидското осигурување (Сл. весник 
бр. 98/2012), член 57 
23 Закон за заштита на децата (Службен весник на РМ, бр. 
170/2010), член 2 
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рено детето и живее во семејство со него24. Детскиот 
додаток следува за деца што ги издржува родителот, 
и тоа за деца родени во брак или вонбрачно, 
посвоени деца, внуци, браќа, сестри, како и за други 
деца земени на издржување25. Висината на ова 
право се определува во зависност од возраста на 
детето, материјалната состојба на семејството, која 
се утврдува врз основа на приходите што ги 
остварува семејството, и врз основа на бројот на 
членовите на семејството. Право на детски додаток 
има дете во семејство чиишто приходи по сите 
основи по член на семејство изнесуваат до 2.415 
денари, а за дете на самохран родител пресметков-
ниот износ се зголемува за 75% и изнесува 4.226 
денари. При тоа, за остварување на правото на 
детски додаток, законската издршка која ја дава 
родителот од разведен брак не се смета како приход 
на семејството.  

Во согласност со Законот за бесплатна 
правна помош26, право на бесплатна правна 
помош имаат лицата што, со оглед на својата 
материјална положба, не би можеле да ги остварат 
со Устав и закон загарантираните права, без да го 
загрозат сопственото издржување и издржувањето 
на членовите на своето семејство со кои живеат во 
заедничко домаќинство. Право на бесплатна правна 
помош, во согласност со овој закон, имаат држав-
јаните на РМ со постојано живеалиште во РМ. Иако 
е поставено одредено ограничување (корисници на 
правото на детски додаток), во опфатените кате-

                                                 
24 Op.Cit., член 16 
25 Op.Cit., член 19 
26 Закон за бесплатна правна помош (Сл. весник на РМ., бр. 
161/2009), член 12 
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гории27  се вбројуваат и семејства или самохран ро-
дител со едно или повеќе малолетни деца. 

Во согласност со Националната програма за 
развој на социјалната заштита, според Законот за 
локалната самоуправа28, единиците на локална-
та самоуправа се надлежни да спроведуваат соци-
јална заштита на бројни категории лица, меѓу кои и 
деца од еднородителски семејства.  

Во согласност со Законот за домување29, 
право на непрофитен стан под закуп во сопственост 
на државата, општината или непрофитна станбена 
организација имаат државјани на Република Маке-
донија што се станбено необезбедени. Првенствено, 
ова право се однесува на лица во социјален ризик 
кои во подрачјето на единиците на локалната само-
управа се процентуално најзастапени. Меѓу предви-
дените категории се набројани и самохраните 
родители.  

Од должноста за учество во силите за заш-
тита и спасување на сите работоспособни граѓани со 
навршени 18 години живот до наполнети 55 години 
за мажи, односно 50 години живот за жени, Зако-
нот за заштита и спасување30 ги ослободува 
самохраните родители што имаат или се грижат за 
дете до седум години, односно за две или повеќе 
деца до десет години. Исто така, оваа категорија 
граѓани се ослободени од должноста да извршуваат 
                                                 
27 Лица корисници на социјална помош, корисници на правото 
на инвалидски додаток, кои не остваруваат други приходи по 
основа на заработувачка или приходи од недвижности, 
корисници на најниска пензија кои живеат во семејна заедница 
со две или повеќе лица издржувани од него. 
28 Закон за локалната самоуправа (Сл. весник на РМ., бр. 
5/2012), член 22 
29 Закон за домување (Сл. весник на РМ., бр. 99/2009) 
30 Закон за заштита и спасување (Сл. весник на РМ., бр. 
93/2012), член 42 
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воена служба, работна и материјална обврска, во 
согласност со Законот за одбрана31 
 Со Законот за азил и привремена заш-
тита32 се земаат предвид посебните потреби на 
ранливите лица, кои се баратели на право на азил, 
признаени бегалци, лица под супсидијарна заштита 
или лица под привремена заштита. Во смисла на 
овој закон, ранливи лица се и самохраните роди-
тели со малолетни деца. 

Освен со Уставот и со законите, правната 
положба и статусот на граѓаните во Република 
Македонија се регулирани и со меѓународни догово-
ри кои Републиката ги има потпишано, ратифику-
вано и/или кон кои има пристапено, а кои во 
согласност со член 118 од Уставот се составен дел на 
нашиот правен поредок. Во процесот на унапреду-
вање на правата на граѓаните, Македонија има 
усвоено голем број меѓународни документи. Од осо-
бено значење е Европската социјална повелба, 
во која посебно се нагласува дека сите права што се 
гарантираат на семејството, се однесуваат и на 
семејствата на самохраните родители33.  

Освен со законодавството на Република 
Македонија, правата и проблемите на самохраните 
родители се препознатливи и во одредени подза-
конски документи. Имено,  Националната про-
грама за развој на социјалната заштита (2011 
– 2021) содржи мерки кои се особено значајни за 
самохраните родители, во насока на организирање 
групи на самопомош; мерки за отворање на 
советувалишта во системот на социјална заштита и 

                                                 
31 Закон за одбрана (Сл. весник на РМ., бр. 185/2011) 
32 Закон за азил и привремена заштита (Сл. весник на РМ., бр. 
19/2009), член 23 
33 Европска социјална повелба, член 16 
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назначување стручни лица при центрите за соци-
јална работа за вршење на советувалишна и совето-
давна работа, кои ќе бидат тесно специјализирани 
во таа област; унапредување на правата на парична 
помош од социјална заштита; зајакнување на 
социјалните услуги за институционалната заштита; 
центри за дневно и привремено прифаќање и згри-
жување. 
 Националната стратегија за нама-
лување на сиромаштијата и на социјалната 
исклученост во Република Македонија, како 
високоризична група од аспект на социјална исклу-
ченост, ги препознава и самохраните мајки поради 
нередовноста или недостигот на плаќањето на 
законската издршка за дете од поранешен партнер. 
Овој документ особено го нагласува проблемот на 
самохраните мајки што не се во работен однос 
бидејќи тие немаат право на надомест поради 
породилно боледување, што ги става во исклучи-
телно ризична состојба. 
 Самохраните мајки се предвидени во пове-
ќето мерки во Стратегијата за демографски 
развој (2008 – 2015) во многубројни области34. 
Сепак, ограничувачка е мерката за финансиско 
стимулирање за второродено и третородено дете за 
брачни двојки кои потекнуваат од региони во кои 
стапката на фертилитет е под 2,1 живородено дете 

                                                 
34 Финансиски стимулации, даночни олеснувања, зголемување 
на стапката на вработеност кај одредени ризични групи, зголе-
мување на бројот на јавни установи за заштита на децата, 
советувалишна работа, механизми за поддршка на професио-
налниот и семејниот живот, планирање на семејството и развој 
на одговорно родителство, еднаквост на половите, здравствена 
заштита, образование (особено на девојчиња), семејно насил-
ство и други. 
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на жена. Таквата мерка ги дискриминира само-
храните родители. 

Националниот акциски план за родова 
еднаквост 2013 – 2016 предвидува посебна стра-
тешка цел за подобрен пристап и квалитет на услуги 
за жените и за мажите од областа на социјална заш-
тита како резултат на зајакнати капацитети на дава-
телите на услуги на полето на родова еднаквост и 
социјална работа. Една од целните групи се само-
храните родители.  

Во 2015 година Владата на Република Маке-
донија го започна проектот под назив „Македонија 
вработува“, кој предвидува низа мерки за поттик-
нување на вработувањето и значително олеснување 
(преку ослободување од плаќање на социјални 
придонеси и персонален данок) за приватните ком-
пании со цел да отворат нови работни места. 
Мерките, набројани во Националната страте-
гија за вработување на Република Македо-
нија 2016-2020, опфаќаат неколку ранливи групи 
невработени, меѓу кои и самохрани родители и 
членови на еднородителски семејства.  
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5. Резултати од истражувањето  
 
 За потребите на истражувањето беше спро-
веден анкетен прашалник со 120 самохрани роди-
тели од територијата на Скопје. Во согласност со 
половата структура, во истражувањето учествуваа 97 
самохрани мајки и 23 самохрани татковци. 
 
Графикон 1. Полова структура на испитаниците  
 

 
 

              Добиените резултати во однос на полот на 
испитаниците се очекувани бидејќи сите статистич-
ки податоци го потврдуваат фактот дека најго-
лемиот број самохрани родители се жени. 

Според националната припадност (графикон 
2), во истражувањето учествуваа најмногу само-
храни родители од македонска националност. За 
нивната преваленција може само да се претпос-
тавува бидејќи не постојат научни докази дека 
добивањето на статусот самохран родител на кој 
било начин е поврзан со националната припадност.  

97

23

самохрани мајки самохрани татковци
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Графикон 2. Структура на испитаници според 
национална припадност 

105

5 3 3 1

Македонци Срби Албанци Роми Турци 
 

 
             Во табела 5 е прикажана возрасната струк-
тура на испитаниците. Самохраните родители се 
евидентирани во сите возрасни групи, но најмногу 
доминираат самохрани родители што се на возраст 
меѓу 35 и 39 години. 
 
Табела 5. Возрасна структура на испитаници        
19 – 24  1 
25 ‐34   20 
35 – 39  45 
40 – 44  24 
45 – 49  13 
50 ‐ 54  14 
Над 55  3 
ВКУПНО  120 
   
            Испитаниците се со различен степен на обра-
зование (графикон 3), но најмногу се евидентирани 
со завршено средно образование (62). Исто така, 
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голем број испитаници се со завршено високо 
образование (51). 
 
Графикон 3. Степен на образование на испитаници 
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        Според работниот статус (графикон 4), нај-
големиот број испитаници се вработени (87). Од 
другите, 32 самохрани родители се невработени, а 
еден самохран татко е евидентиран како самовра-
ботен.  

 
Графикон 4. Работен статус на испитаници 

32

87

1

Невработен/а Вработен/а Самовработен
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              Во согласност со ова, 88 самохрани родители 
како извор на приходи имаат плата и надоместоци 
од плата. Останатите испитаници како извор на 
приход наведоа хонорари од авторски договори (9), 
семејна пензија (3), законска издршка за дете (3), 
социјална парична помош (1), паричен надоместок 
за друго лице (1), а 15 самохрани родители немаат 
никакви приходи. 
              Независно од фактот што најголемиот број 
испитаници се вработени и имаат редовни извори 
на приходи, сепак, 104 самохрани родители (86,7%) 
одговорија дека висината на нивните приходи не ги 
задоволува нивните потреби и потребите на 
нивните деца. Останатите 16 испитаници (13,3%) 
месечно земаат приходи кои се доволни за задово-
лување на месечните потреби на нивното домаќин-
ство. Позитивно е тоа што барем сите испитаници се 
здравствено осигурани. 

 
Графикон 6. Задоволство од висината  
на месечните приходи 

104

16

НЕ ДА
 

 
               Иако во македонското законодавство не се 
издиференцирани начините на кои едно лице може 
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да стекне статус на самохран родител, испитаниците 
беа прашани за тоа. Притоа, најголемиот број 
испитаници (92) се регистрирани во категоријата со 
развод на брак. Четиринаесет испитаници го 
стекнале тој статус по смрт на партнерот, 9 само-
храни мајки донеле самостојна одлука да родат дете, 
а 5 испитаници се разделиле од партнерот.  
             Дополнително, истражувањето покажа дека 
самохраното родителство е статус што трае долго. 
Имено, само кај еден самохран родител овој статус 
трае помалку од една година. Од останатите испи-
таници, кај 45 самохрани родители овој статус трае 
меѓу 1 и 3 години, кај 40 трае меѓу 5 и 9 години, а кај 
19 самохрани родители трае меѓу 9 и 14 години. 
Петнаесет испитаници се самохрани родители 
повеќе од 15 години. 
            Ова истражување го покажа и бројот на деца 
на испитаниците. Така, регистрирани се 178 деца 
што живеат со 120 испитаници. Од нив, 66 само-
храни родители имаат по едно дете, 50 имаат по две 
деца, а 4 испитаници имаат по три деца. Нивната 
возраст е претставена во табела 6. 
 
Табела 6. Возраст на децата 
Возраст  Број на деца 
До 5 години  35 
Од 5 до 9 години  33 
Од 9 до 14 години  38 
Од 15 до 19 години  34 
Над 20 години  38 
ВКУПНО  178 
  
             За потребите на истражувањето, испитани-
ците беа прашани дали се информирани за нивните 
права како самохрани родители. Педесет и шест 
одговорија дека не се, а 64 дека се информирани. 
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Притоа, тие што се информирани, добиле инфор-
мации од различни извори, меѓу кои: од невладини 
организации (46), сами со читање закони (26), од 
пријатели (24), од стручни работници во центри за 
социјална работа (21), од родители и/или роднини 
(19), од медиуми (14), од локалната самоуправа (1). 
               Самохраните родители кои учествуваа во 
истражувањето беа прашани дали добиваат некаква 
помош од центарот за социјална работа, од 
училиштето (ако имаат деца на училишна возраст) 
и од Општината во која живеат. Одговорите се 
дадени во табела 7. 
 
Табела 7. Користење помош 
Институција  ДА  НЕ 
Центар за социјана 
работа 

19  101 

Училиште  6  98 
Општина  5  115 
 
 
               Самохраните родители што користат некак-
ва помош од центарот за социјална работа се еви-
дентирани како корисници на социјална парична 
помош (5), детски додаток (6), советодавна и/или 
советувалишна работа (5), паричен надоместок за 
дете со пречки во развојот (1), еднократна парична 
помош (2). Во согласност со недоволно регули-
раната законска регулатива за правата и услугите на 
оваа група граѓани, можеме да претпоставиме дека 
поголемиот број самохрани родители не испол-
нуваат некој услов за остварување на одредено 
право или услуга од областа на социјалната или 
детската заштита или, пак, дека немаат потреба за 
тоа. 
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             За самохраните родители што користат 
некаква помош од училиштето во кое се образоваат 
нивните деца се добиени информации дека помош-
та најчесто се однесува на ослободување од одреде-
ни плаќања (за топол оброк, за екскурзии на децата, 
за обезбедување на училишната зграда). Таа помош 
не е регулирана со закон и во најголем број случаи 
се реализира поради покажана добра волја и 
хуманитарни активности на вработениот кадар во 
институциите. 
            Самохраните родители што користат некаква 
помош од Општината во која живеат најчесто 
добивале финансиска помош (еднократна парична 
помош) или помош во натура (храна и/или дрва за 
огрев), во согласност со финансиските можности на 
Општината.  

  И покрај законската надлежност на едини-
ците на локалната самоуправа да спроведуваат 
социјална заштита на многубројни категории лица, 
меѓу кои и деца од еднородителски семејства, истра-
жувањето покажа сосем поинаква слика. Имено, од 
десетте општини во Скопје во кои се реализираа 
фокусни групи се утврди дека 5 општини немаат 
ниту сектор ниту одделение за социјална заштита. 
Останатите 4 општини имаат или сектор или одде-
ление за социјална заштита со различен број струч-
ни работници од различни професии кои работат на 
ова подрачје.  

Во согласност со овие податоци, со истра-
жувањето беше утврдено дека две општини не пра-
ват програма за социјална заштита. Пет од општи-
ните изработуваат програми за социјална заштита, 
но самохраните родители и децата од еднороди-
телските семејства не се предвидени како посебна 
ранлива категорија, иако се евидентирани како 
корисници на одредена социјална услуга, но по 
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некоја друга основа. Само две општини во својата 
програма за социјална заштита ги предвидуваат и 
самохраните родители и децата од еднородител-
ските семејства во категориите лица во социјален 
ризик. Во согласност со тоа, предвидени се и се 
даваат и социјални услуги. 

Седум од општините во Скопје немаат еви-
денција за бројот на самохрани родители и за деца 
од еднородителски семејства во рамките на нивната 
територија. Две општини водат евиденција, но само 
за самохрани родители евидентирани како корис-
ници на еднократна парична помош.  

Во однос на прашањето дали единиците на 
локалната самоуправа соработуваат со меснонад-
лежниот центар за социјална работа, само една 
општина изрази незадоволство од начинот и од 
видот на меѓусебната соработка. Останатите 8 
општини имаат добра соработка со центарот за 
социјална работа и заедно придонесуваат за нама-
лување на последиците од социјалните ризици на 
кои се изложени граѓаните што живеат на нивна 
територија.  

За една општина од Скопје недостигаат 
податоци поради целосна затвореност на Општи-
ната за соработка со невладини организации. 
               Освен од надлежните институции, во спро-
веденото истражување испитаниците беа прашани 
дали добиваат помош и поддршка од други ресурси 
во поблиската околина. Нивните одговори се 
дадени во табела 8. 
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Табела 8. Помош и поддршка 
 

Извор на помош и поддршка  Број на одговори 
родители  98 
роднини  29 
соседи  20 
колегите/колешките од работа  16 
сегашниот партнер  15 
членови на семејството на 
поранешниот партнер 

13 

невладини организации  11 
децата  8 
поранешниот партнер  4 
Црвен крст  1 
од никого  1 
 
           Самохраните родители што учествуваа во 
истражувањето, а статусот на самохран родител го 
добиле со развод на брак, дополнително беа пра-
шани дали родителот со кого не живее детето има 
обврска да плаќа законска издршка за детето и дали 
редовно ја плаќа. Од 92 разведени самохрани 
родители, 79 (85,9%) одговорија дека со судска 
одлука е определено другиот родител да плаќа 
законска издршка за детето, а 13 дека таква обврска 
не е определена. Притоа, од тие што треба да вршат 
исплата, 21 ја плаќаат редовно, 18 повремено, а 
најмногу, 40, воопшто не ја плаќаат законската 
издршка за детето/децата. Таквите податоци се 
загрижувачки бидејќи недостигот од законско регу-
лирање на законската издршка за дете ја отежнува 
ситуацијата на самохраните родители со нередовна 
или неисплата на издршката, особено на тие на кои 
таа им е единствен приход во семејството. 
            Во однос на задоволството од законската 
регулатива, резултатите покажаа дека 113 испи-
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таници (94,2%) не се задоволни. Високиот процент 
на незадоволство од законската регулатива е 
значаен показател на неприспособеноста на закон-
ската регулатива на потребите на самохраните 
родители. Во прилог на тоа се и одговорите на 
прашањето што сметаат дека треба да се направи за 
да се подобри социјалниот статус на самохраните 
родители во Република Македонија. На тоа 
прашање беа дадени многубројни и разновидни 
одговори и предлози.  
 Истовремено, при донесувањето на главните 
заклучоци и препораки беа оправдани и земени 
предвид и мислењата на стручните работници од 
институциите што имаат надлежност во областа на 
социјалната заштита на самохраните родители и на 
децата од еднородителски семејства, а беа дел од 
истражувањето.  
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Заклучок и препораки 
 
 
 
               Работата со семејствата на самохраните 
родители како посебен облик на семејна органи-
зација поставува многубројни барања и особени 
предизвици за професионалците кои работат во 
областа на социјалната и детската заштита. Притоа, 
од особено значење е нивното признавање, препоз-
навање и разбирањето на нивните специфични 
потреби. Истовремено, семејствата на самохраните 
родители не се нов социјален феномен бидејќи 
луѓето од секогаш умирале, се разведувале или раз-
делувале, а ни вонбрачните сексуални односи не 
биле некоја особена реткост. Сепак, недостигот од 
нивно јасно дефинирање, веројатно, се должи на 
фактот дека тоа не се единствени категории, туку се 
специфични ситуации кои е тешко да се диферен-
цираат прецизно. 

Брзите трансформации во сите сфери на 
животот, како и глобализацијата на културата и 
борбата за еднаквост на половите, се од особена 
важност за системите за социјална заштита. Во таа 
насока, стручната работа на надлежните институ-
ции за социјална заштита на самохраните родители 
и на децата од еднородителски семејства е од 
особено значење, бидејќи тие се вулнерабилна 
општествена група, со акцентирани проблеми на 
сиромаштија и на стигматизација. 

Затоа, земајќи ја предвид големината на 
трошоците за одгледување на децата, особено ако 
станува збор за самохран родител, како и разно-
видноста на животните параметри, треба да се 
промовираат политики на недискриминација, на 
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рамнотежа меѓу платениот труд и семејниот живот, 
на социјална интеграција. Затоа е неопходна 
комплетна анализа на законодавството за заштита 
на самохраните родители и на децата од 
еднородителски семејства, од аспект на социјалната 
и на детската заштита. Ова беше потврдено со 
ставовите на голем број испитаници кои учествуваа 
во истражувањето во рамките на овој проект. 

     Од проектните активности се изведени 
многубројни заклучоци кои отвораат нови пра-
шања, но и сугерираат многу практични решенија. 
Во таа насока, дадените предлози и мислења на сите 
испитаници во истражувањето се добро 
формулирани и се инкорпорирани како препораки 
на овој прирачник, поделени во неколку групи. 
 
 

 
1. Унапредување, измена и дополнување на 

постојната законска  
и подзаконска регулатива 

 
- Неопходно е приспособување на терминологијата 
за означување на самохраното родителство како 
социјален ризик. 
- Итно е потребно законско регулирање на поимите 
самохран родител и еднородителско семеј-
ство, како и диференцирање на начините на кои 
едно лице може да се стекне со овој статус и 
определување на времетраењето на статусот. 
- Потребно е зголемување на квалитетот на соци-
јалните услуги, преку олеснување на пристапот и 
намалување на потребната документација за 
остварување на некое право и/или услуга. 
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- Еден од приоритетите е регулирањето на закон-
ската издршка за дете, преку следење на постојните 
применливи форми од другите држави. 
- Потребна е измена на законската регулатива во 
делот на бесплатната правна помош и помошта во 
судски постапки. 
- Се наметнува и потребата за допрецизирање на 
постојните права, како и посебни мерки за заштита 
на малолетните самохрани мајки, и други мерки од 
областа на семејната политика за самохраните 
семејни заедници. 
- Неопходно е преземање мерки за решавање на 
станбеното прашање. 
- Потребна е анализа на системот на социјални 
парични бенефиции и негова измена во насока на 
изменување и/или проширување со соодветни 
надоместоци за самохрани родители. 
- Преземање дополнителни активности и мерки за 
намалување на сиромаштијата и на ризикот од 
социјална исклученост. 
 
 
 

 
2. Зголемување на мерките за помош и 

заштита на  
децата од еднородителски семејства 

 
- Зголемување на бројот на стручни работници 
(социјални работници, педагози, психолози, дефек-
толози) во градинките, училиштата и во општините 
со цел поквалитетна реализација на воспитно-
образовната дејност и поголеми можности за 
спроведување на програмите за работа со деца од 
семејства во социјален ризик. 
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- Потребно е обезбедување финансиска помош за 
децата од еднородителски семејства за полесен 
пристап и користење одредени услуги (сместување 
во градинка, образование, курсеви за странски 
јазици, здравствена заштита, екскурзии, спорт и 
друго). 
- Препорачлива е поголема отвореност и соработка 
на самохраните родители со градинките и со 
училиштата, и поголема сензитивност на стручните 
работници од тие институции кон специфичните 
потреби на овие категории граѓани.  
 
 
 

 
3. Олеснување на пристапот до пазарот на 

трудот  
и на условите за работа 

 
- Препорачливо е сензибилизирање на работното 
законодавство во однос на потребите и можностите 
на самохраните родители за усогласување на 
семејниот и на професионалниот живот. 
- Обезбедување приоритет при вработување на член 
на семејство на самохран родител (родителот или 
детето). 
- Овозможување полесен пристап до обука и 
програми за вработување. 
- Гарантирање на даночни олеснувања за 
работодавци кои вработуваат самохрани родители. 
- Воведување систем на контрола за правата од 
областа на работата и работните односи, особено во 
приватниот сектор. 
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4. Намалување на дискриминацијата  

и на стигматизацијата 
 
- Неопходни се превентивни активности и кампањи 
за намалување на дискриминацијата и на стигма-
тизацијата, со директно ангажирање на сите (вла-
дини и невладини) институции, како и на учи-
лиштата, градинките и на медиумите. 
- Потребно е подигнување на јавната свест за 
социјалниот статус на самохраните родители, за 
запознавање на општеството со проблемите на оваа 
категорија граѓани. 
- Неопходна е родова сензибилизација за изедначу-
вање на правата на самохраните родители неза-
висно од нивниот пол. 
 
 

 
5. Зајакнување на институционалните 

капацитети за работа со  
самохрани родители и со деца од 

еднородителски семејства 
 
- Неопходно е зајакнување на меѓусебната соработка 
меѓу институциите што имаат надлежност за работа 
со самохрани родители и со деца од еднородителски 
семејства (Министерство за труд и социјална 
политика, Завод за социјални дејности, центри за 
социјална работа, општини, невладини организа-
ции, и други).   
- Силно е препорачливо донесување годишни про-
грами и акциски планови за социјална заштита во 
сите општини во Скопје, како и нивна поголема 
флексибилност за директна соработка со самохра-
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ните родители, како лица во социјален ризик при 
креирањето на политиките за социјална заштита на 
локално ниво. 
- Потребно е зголемување на учеството на профе-
сионалците од граѓанскиот сектор и ранливите 
категории (самохраните родители и децата од 
еднородителските семејства) во креирањето на 
политиките за социјална заштита на локално ниво. 
- Се препорачува зголемување на бројот на струч-
ните кадри и подобрување на менаџментот во 
различни институции, преку организирање обука за 
работа со самохрани родители. 
- Препорачливо е наоѓање решение за добивање 
прецизни статистички показатели за бројот на 
самохрани родители на национално и на локално 
ниво, преку воведување задолжителна електронска 
евиденција на сите надлежни институции.  
- Се препорачува зголемување на расположливите 
ресурси на национално и на локално ниво 
(советувалишта за самохрани родители, дневни 
центри за претшколските деца на самохраните 
родители кои не посетуваат градинка, донесување 
различни програми и работилници за работа со 
самохрани родители, центри за привремен престој 
на децата и друго). 
 

 
6. Обезбедување ресурси за задоволување на 

потребите на  
самохраните родители и на децата од 

еднородителски семејства 
 
- Препорачливо е унапредување на механизмите за 
информирање и за едукација на самохраните 
родители за нивните права. 
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- Пожелна е државна финансиска и друга помош за 
поддршка на иницијативите и програмите за работа 
на граѓанските организации. 
- Потребна е поголема медиумска покриеност за 
теми поврзани со специфичните проблеми на само-
храните родители и на децата од еднородителски 
семејства, на повеќе јазици. 
- Препорачлива е децентрализација на социјалните 
услуги. 
- Неопходно е спроведувањето на мерките за заш-
тита од семејно насилство по развод на брак. 
- Итно преземање мерки за примарна здравствена 
заштита на самохраните родители (особено мајки) 
од ромска етничка припадност. 
- Потребно е исклучување на политичкото влијание 
врз можноста за добивање одредена социјална 
услуга. 
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