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До 
 
-Министерство за труд и социјална политика 
Скопје 
 
-Министерство за здравство 
Скопје 
 
-Фонд за здравствено осигурување на РМ 
Скопје 
 
 
Предмет: Мислење 
 

Согласно своите законски овластувања Народниот правобранител по 
сопствена иницијатива оформи предмет по повод статијата во дневниот 
печат Вест  од 13.02.2013 година со наслов „Женското лоби против женски 
права“, а во врска со измените на Законот за работните односи со кои 
вработените жени со патолошка бременост добиваат 70 отсто од платата 
за време на породилното отсуство, а не 100 отсто од платата колку што се 
исплаќа за време на породилното отсуство.  

Од Законот за работните односи ( пречистен текст-„Службен весник на 
РМ“ бр.52/2012 и 13/2013), Народниот правобранител утврди дека според 
член 165,  работничка за време на бременост, раѓање и родителство има 
право на платено отсуство од работа во траење од девет месеци 
непрекинато, а доколку роди повеќе деца одеднаш (близнаци, 
тројка и повеќе) една година. 

Врз основа на наод од надлежниот здравствен орган, работничката 
може да го започне отсуството за бременост, раѓање и 
родителство 45 дена пред раѓањето, а задолжително 28 дена пред 
раѓање. 

Согласно член 170 од Законот за работни односи, работникот кој 
користи отсуство од работа поради бременост, раѓање и родителство, 
отсуство за нега и заштита на дете има право на надоместок на плата 
согласно со  овој и друг закон и колективен договор. 

Според Законот за здравствено осигурување (пречистен текст 
„Службен венсик на РМ“ бр. 65/2012 и 16/2013), во рамките на 
задолжителното здравствено осигурување се обезбедува право на 
парични надоместоци и тоа: право на надоместок на плата за време на 
привремена спреченост за работа поради болест и повреда  и за време на 
отсуство од работа поради бременoст, раѓање и мајчинство, како и право 
на надоместок на патни трошоци.
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Според член 14 од овој закон, правото на надоместок на плата за 
време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство се 
исплатува за деновите за кои се остварува  плата и во траење утврдено 
со прописите за работните односи. 

Средствата за остварување на правото на надоместокот се 
обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија преку надлежен орган. 

Согласно член 15 од Законот за здравствено осигурување, 
осигурениците можат да остварат право  на надоместок на плата ако 
здравственото осигурување траело најмалку шест месеци непрекинато 
пред настапување на случајот, освен во случаите на повреда на работа и 
професионално заболување, ако придонесот за задолжителното 
здравствено осигурување редовно е уплатуван или со задоцнување од 
најмногу 60 дена и ако оцената за привремената спреченост за работа да 
ја дал избраниот лекар, односно лекарска комисија. 

Понатаму, според член 16 од Законот за здравствено осигурување, 
основицата за пресметување на надоместокот на плата претставува 
просечниот  месечен износ на исплатената плата на која е платен 
придонесот за задолжителното здравствено осигурување во последните 
дванаесет месеци пред настанувањето на случајот поради кој се стекнува 
правото на надоместокот. 

Согласно член 17, висината на надоместокот на плата за време на 
привремена спреченост за работа ја определува работодавецот, односно 
Фондот со општ акт, но најмалку во висина од 70% од основицата за 
надоместокот на плата. 

По исклучок, од ставот 1 на овој член висината на надоместокот на 
плата за време на привремената спреченост за работа 
предизвикана со повреда на работа, професионална болест, за 
време на давање крв, ткиво или орган, како и за време на отсуство 
поради бременост, раѓање и мајчинство изнесува 100% од 
основицата на надоместокот на плата утврдена  според член 16 на 
законот. 

И во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата 
и обврските од задолжителното здравствено осигурување(„Службен 
весник на РМ“бр.54/2012), правото на надоместок на плата за време на 
отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство го имаат 
осигурениците под услови предвидени во Законот за здравствено 
осигурување, а основицата за пресметување на надоместокот на плата се 
утврдува согласно член 16 од Законот за здравствено осигурување. 

Согласно член  85 од Правилникот,  надоместокот на плата за време 
на привремена спреченост за работа изнесува 70% од основицата  
утврдена со член 16 од Законот, а за лицата заболени од малигни 
заболувања, додека трае лекувањето 85% од основицата утврдена за 
надоместокот на плата. 

Фондот врши контрола на користењето на боледувањето за време за 
кое надоместокот на платата се обезбедува на товар на средствата на 
Фондот. 
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Од друга страна согласно член 22 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр.98/2012 година), 
за утврдување на пензиската основица се земаат платите, паричните 
надоместоци, односно основиците на осигурување што осигуреникот ги 
остварил во согласност со закон и колективен договор. 

Согласно член 25 од овој закон, за време на привремена 
спреченост од работа поради болест и повреда, односно за време 
на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство, 
за утврдување на пензиската основа се зема надоместокот на 
плата. 

Надоместокот на плата се валоризира со коефициент со кој се 
валоризираат платите за таа година. 

Од наведените законски прописи е видно дека терминот патолошка 
бременост воопшто не се споменува, од што произлегува 
заклучокот  дека патолошката или ризичната бременост не се 
третира и изедначува со бременост, односно отсуство од работа 
поради ризична бременост 

Исто така произлегува  заклучокот, дека жената со ризична 
бременост, која морала да отсуствува од работа, да лежи заради 
состојбата во која се наоѓа со цел да го сочува плодот и да роди здраво 
дете,со исплата на 70% паричен надоместок е оштетена за 30% од 
платата и втор пат е оштетена со намалена пензија, со оглед на 
тоа што пензиската основица ќе се определи согласно 
придонесите за пензиско и инвалидско осигурување платени 
според висината на надоместокот. 

Имајќи ги  предвид изнесените законски одредби особено член 42 од 
Уставот на Република Македонија, според кој Републиката посебно ги 
заштитува мајчинството, децата и малолетните деца, според Народниот 
правобранител неразбирливо е жената во услови на бременост да се 
третира различно и надоместокот на плата што треба да го добие по тој 
основ да зависи од тоа дали отсуството од работа поради  бременост ќе 
започне 45 дена пред породувањето (за да се исплати 100%) или ако е 
порано заради проблеми со бременоста и одржување на плодот да се 
исплати 70% надоместок, односно  жената да се третира како болна. 

Ова и зарaди тоа што, според лекарите-гинеколози во случај и на 
најмал процент на ризик за плодот, лекарот не смее да  и одбри на 
бремената жена да оди на работа, а третирањето на бремената жена со 
ризична бременост и пациент болен од друга болест, не е исто. 

Народниот правобранител исто така е против намалувањето на 
правата на жената во случајот со намален паричен надоместок за ризична 
бременост, особено и заради актуелната политика на зголемување на 
наталитетот во државата, кога  младите брачни парови се стимулираат на 
создавање поголемо семејство, семејство со три и повеќе деца, а со 
важечката законска регулатива, се намалува висината на паричниот 
надоместок за отсуството од работа на бремената жена. 
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Исто така Народниот правобранител констатира и друга спротивност 
во однос на отсуството од работа заради бременост, мајчинство и 
родителство. 

Имено, во член 168 од Законот за работните односи  е предвидено ако 
работничка роди мртво дете или ако детето умре пред истекот 
на отсуството поради бременост, раѓање и родителство има 
право да го продолжи отсуството за време колку што според 
наодот на лекар е потребно да закрепне од раѓањето и од 
психичката состојба предизивикана со губењето на детето, а 
најмалку 45 дена, за кое време и припаѓаат сите права врз основа 
на отсуство за бременост, раѓање и родителство. 

Оттука се поставува прашањето дали не треба да се превенира 
состојба од ризик да не се изгуби плодот односно да се одржи бременоста 
или пак да и се признава на бремената жена право на продолжување на 
отсуството заради закрепнување од состојбата поради губење на детето? 

И ако во случај на бременост даден е рок истата да започне 45 дена 
пред породувањето и во тој случај жената добива 100% надоместок, во 
вториот случај се предвидува право да се продолжи отсуството според 
наод на лекар,а најмалку 45 дена. 

Со оглед на изнесеното, Народниот правобранител цени и е на 
мислење дека патолошката бременост не е болест и не може да се 
изедначи со ниедна друга болест,  туку е состојба на бремена жена која 
заради ризикот на плодот има потреба од отсуство од работа и не би 
требало да биде оштетена со намален паричен надоместок од 100% (за 
бременост, раѓање и мајчинство) на 70%, а со тоа да биде оштетена и со 
намалена пензија.  

Затоа е неопходно да ги преземете сите мерки и дејства со цел 
сериозно да се анализираат постојните законски решенија, да се имаат 
предвид искуствата и мислењата на стручни лица од оваа област во 
однос на бременоста, односно ризичната/патолошка бременост и да се 
постигне целта на Уставот,Законот за здравствено осигурување и за 
работните односи за заштита на жената за време на бременост, односно 
заштита на мајчинството, без притоа жените да се доведат во нееднаква 
положба при остварувањето на ова право. 

Ова мислење Народниот правобранител го дава согласно 
овластувањата кои произлегуваат од член 32, став 1, алинеја 1 од Законот 
за народниот правобранител („Сл.весник на РМ“ бр.60/03,114/09) и бара 
во рок од 30 дена по приемот да се произнесете по однос на преземените 
мерки во врска со истото. 

                                     
 
                                                                  НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
                                                                                    Иџет Мемети 
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