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УПАТСТВО
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕРАКТИВНАТА ПЛАТФОРМА
ЕдПлаКо-МК

Упатството е произведено во склоп на проектот
“`Heroes and she-roes`: Знаење за анализа и застапување за еднакви плаќања на
жените и мајките во Македонија (SHE-ROES)“
Поддржан од
Централноевропската иницијатива - КЕП Австрија
со средства од
Австриската развојна агенција

1. Упатство за користење на платформата ЕдПлаКо-МК од
страна на компании
❶ ЦЕЛ
Целта на платформата е да им овозможи на компаниите и организациите мерење на
компанискиот/организацискиот родов јаз во платите, притоа давајќи им увид и насока
да дејствуваат за негово намаување на ниво на компанија/организација.

❷ ПРИСТАП
Пристапот кон платформата ЕдПлаКо-МК од страна на компании се врши преку
следниот линк: http://www.edplako.mk/#/company

❸ ЧЕКОРИ
Претставникот на компанијата/организацијата што сака да го тестира својот систем за
родов јаз во платите, и потенцијално да се стекне со логото ЕдПлаКо-МК, пристапува
на горниот линк. Укажуваме дека е најдобро ако податоците ги внесува
лице/специјалист за човекови ресурси, со одобрение од менаџментот на компанијата.
Првиот екран прашува за името на компанијата, но, истата има право да остане
анонимна:

На следниот екран, потребно е да се внесе секторот во кој компанијата работа. Се
избира од опаѓачко мени, еден од осумте понудени сектори:
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Потоа, се притиска на копчето „Следно“.
На следниот екран, лицето-внесувач треба да внесе податоци за секој вработен во
компанијата/организацијата. Ова се постигнува со притиснување на копчето „Додај
вработен“:

По притиснувањето на ова копче, се добива следниот екран, на кој се внесуваат
податоците за секој вработен поединечно: пол, ниво на образование, старост, години
искуство, тип на работен договор, занимање, неделни работни часови и месечна нето
плата.

Полот, нивото на образование, типот на работен договор и занимањето се избираат од
понудените опции во опаѓачкото мени, додека останатите променливи се внесуваат од
страна на лицето-внесувач, со внесување само нумерички податоци.
По внесувањето на овие податоци, се притиска копчето „Додај“. Со тоа се добива
следниот екран, на кој може да се изврши проверка на внесените податоци. Доколку
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постои грешка при внесувањето, тогаш може да се искористат двете опции во десниот
дел од екранот, „Промени“ или „Избриши“.

Потоа, се пристапува кон внесување на податоците за следниот вработен, со
притискање на копчето „Додај вработен“.
Откако ќе бидат внесени сите вработени во компанијата/организацијата, се притиска
на копчето „Генерирај фер плата“. Согласно на внесените набљудувани
карактеристики, системот ќе предложи која е фер платата на работникот, којашто е
родово неутрална:

На следниот екран, се притиска копчето „Зачувај“. Со притискањето на ова копче, сите
податоци се анонимно снимени и испратени за понатамошна обработка.

❹ ПРЕСМЕТКА
Тимот на Finance Think ќе ги разгледа предложените фер плати на платформата и ќе
пристапи кон пресметка на родовиот јаз во платите на компанијата/ организацијата.
Во рок од неколку денови, компанијата ќе биде известена за износот на родовиот јаз
во платите, корегиран за набљудуваните карактеристики на вработените
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❺ ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЈАЗОТ
Finance Think ќе изработи детален предлог-план за компанијата да го минимизира или
елиминира родовиот јаз во платите.

❻ ЛОГО ЕдПлаКо-МК
Компанијата/организацијата која ќе се обврзе на спроведување на предложениот план
во меѓусебно договорен рок, ќе се стекне со логото ЕдПлаКо-МК.
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2. Упатство за користење на платформата ЕдПлаКо-МК од
индивидуа
❶ ЦЕЛ
Целта на платформата е да им овозможи на индивидуите да оценат колку изнесува
нивната плата зависно нивните набљудувани карактеристики и којашто е родово
неутрална.

❷ ПРИСТАП
Пристапот кон платформата ЕдПлаКо-МК од страна на индивидуи се врши преку
следниот линк: http://www.edplako.mk/#/individual

❸ ЧЕКОРИ
Лицето што сака да ја тестира својата плата пристапува на горниот линк.
На првиот екран почнува прибирањето на набљудуваните карактеристики, преку
внесување на податокот за ниво на образование. Од опаѓачко мени може да избере од
три опции:

Потоа, се притиска на копчето „Следно“.
На следниот екран се внесува бројот на години, преку внесување само нумерички
податок:
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Потоа, се притиска на копчето „Следно“.
На сличен начин, на следниот екран се внесува бројот на години работен стаж/искуство:

Потоа, се притиска на копчето „Следно“.
На следниот екран, лицето треба да го селектира моменталниот статус на пазарот на
труд – дали е вработено или не, со избирање на одговорот од опаѓачко мени:

Потоа, се притиска на копчето „Следно“.
Слично, на следниот екран се избира – од опаѓачко мени – типот на договорот за
врбаботување, доколку на претходниот екран лицето избрало дека е вработено:
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Потоа, се притиска на копчето „Следно“.
На следниот екран, од опаѓачкото мени се избира занимањето, од ИСКО
класификацијата со 8 понудени опции:

Потоа, се притиска на копчето „Следно“.
На сличен начин, потоа се избира секторот во кој лицето работи, односно
посакуваниот сектор:

Потоа, се притиска на копчето „Следно“.
На следниот екран, се внесува бројот на работни часови. Се внесуваат само нумерички
знаци:
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Со притискање на копчето „Следно“, завршува постапката за внеусвање на податоците.

❹ ПРЕСМЕТКА
Следниот екран Ви дава податок за вашата плата, зависно од вашите набљудувани
карактеристики, и којашто е родово-неутрална:

Пресметаната плата е претставена на скала / барометар на која е дадена медијалната
плата, и платата на 99-тиот перцентил (само 1% од вработеното население прима плата
над оваа вредност).
Вашата пресметана плата, потоа може да се проценува врз основа на овие ориентири.

❺ КОРИСТЕЊЕ НА ПРЕСМЕТАНАТА ИНФОРМАЦИЈА
Добиената информација може да се користи во процес на преговарање при
вработување и/или при промоција, како и за стекнување реалистична слика за
позиционираноста на една индивидуа на пазарот на труд.
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