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Овој инфографик е дел од проектот на Гласен Текстилец - Штип, поддржан од Реактор – Истражување 
во акција, Мрежата на жени на Косово (Kosovo Women’s Network), и нивните партнери во проектот 
„Унапредување на работничките права на жените“. Овој проект е финансиран од Европската Унија и 
ко-финансиран од Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (СИДА). Содржината на 
овој инфографик е единствена одговорност на Гласен Текстилец - Штип и не ги одразува ставовите на 

Европската Унија или СИДА.
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Дискриминација на жените на работните места, број на фирми  
по градови каде е забележана дискриминација на жените:

1   Кочани
1   Кавадарци
1   Делчево
1   Пробиштип
1   Скопје
1   Валандово
2   М.Каменица 
11 Штип  

Дискриминација на жени коишто користеа времени мерки 
(мајки на деца до 10 години и бремени жени)

Гласен Текстилец има регистрирано дека на 
2 работнички  мајки на деца до 10 години,  

работодавецот  не им  дозоволил 
да ги користат  овие  времени мерки.

(2 Правни cоветa)

На 1  работничка која  е на 
неопределено време и е даден 
незаконски отказ, без отказен рок.
(1 Правен совет, 1 претставка до 
инспекторат за труд)

На 4  работнички не им е испочитуван 
договорот на определено време, тие 

се одјавени пред да им заврши 
договорот.

(4  Претставки до инспекторат за труд)

На 63 жени работнички кои користат 
времени мерки (мајки на деца до 10 
години, бремени жени) им е 
исплатена плата помала од 
минималната.
(7 Претставки)

На 1 жена работничка којашто ги користела 
времените мерки (мајка на деца 
до 10 години), вработена со договор 
на неопределено време, иако 
работела од дома и е даден 
незаконски отказ и е исплатена плата 
помала од минимална.
(1 Претставка)

5 Бремени жени работнички се 
пожалија, дека работодавецот бара 
да се вратат на работа, иако за нив 
се уште важат мерките. 
(5 Изестувања до фирми)

На 1 жена работничка, 
којашто била на породилно, не и е исплатен 

регрес за годишен одмор К – 15.
(1 Правен совет)

1 Жена работничка, се пожали дека
работела прекувремена работа, 

која не е евидентирана и платена.
(1 Претставка)

2 Жени работнички ромки, постојано 
имаат работено прекувремена работа 

која не им е платена, и им се исплаќа
 под минимална плата.

(2 Правни советa)

Претставки                            14
Правни совета                       6
Известувања до фирми    5
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Проектот е финансиран од
Европската Унија

Kо-финансиран од Шведската агенција 
за меѓународен развој и соработка 


