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Вовед 

 

Унапредувањето на човековите права на жената и родовата еднаквост 

претставуваат обврска на сите чинители во општеството. Принципот на родова 

рамноправност е еден од темелните начела во областа на човековите права и со негова 

интеграција во сите области на општественото делување ќе се придонесе да се подобри 

положбата на жената на сите нивоа и во сите фази на делување. 

 

Согласно Уставните определби, Република Северна Македонија презема бројни 

активности и на законодавен и на функционален план за унапредување на еднаквите 

можности на жените и мажите. Институциите кои го сочинуваат безбедносниот систем 

континуирано работат на имплементирање на родовата перспектива во рамките на 

своите стратешки планови. Родовиот концепт е опфатен во речиси сите законски и 

подзаконски акти кои ја регулираат работата и надлежностите во Министерството за 

внатрешни работи, како на пример: Имплементирање на родовиот концепт во 

постапките за селекција на кадри преку примена на правни прописи за селекција при 

прием на кандидати за основна обука за полицаец во МВР, кои се родово сензитивни 

особено во делот за исполнување на критериумите за моторички способности, 

понатаму,  имплементирање на родовиот концепт во Одделот за специјални полициски 

операции, преку изготвување, одобрување и примена на правни прописи за проверка 

на физичка подготвеност на полициските службеници во Специјалната 

антитерористичка единица-Тигар и Единицата за брзо распоредување, кои за прв пат се 

родово сензитивни. 

 

Промовирањето и унапредувањето на еднаквите можности меѓу мажите жените во 

полицијата како и вклучуваето на родовата еднаквост во главните текови, политики и 

практики на полициското работење, претставува интегрирање на родовата перспектива 

во секоја фаза на процесот на градење, донесување, спроведување, следење и 

евалуација на политиките во реалноста на полициската професија. 

 

Согласно Конвенцијата на Обединатите Нации за елиминација на сите форми на 

дискриминација врз жените (CEDAW), дискриминацијата врз жените ја дефинира како 

„каква било разлика, исклучување или ограничување направени врз основа на пол, што 

има ефект или цел да го попречи или да го поништи признавањето, уживањето или 

практикувањето од страна на жените, без оглед на нивната брачна состојба, врз основа 

на еднаквост на мажите и жените, на човековите права и основни слободи на 

политичко, економско, социјално, културно, граѓанско или кое било друго поле“.1 

 

Други меѓународни документи кои го уредуваат прашањето за родовата еднаквост 

и еднаквите можности на мажите и жените во безбедносниот систем се Резолуцијата 

1325 „Жени, мир и безбедност“ на Советот за безбедност на Обединети Нации2 чија 

цел е да се пристапи кон решавање на прашањата на жените и девојките поврзани со 

мирот и безбедноста и со тоа претставува прва резолуција донесена од страна на 

Советот за безбедност на ОН по прашањата на жените, мирот и безбедноста. Потоа, 

Пекиншката Декларација и Платформа за акција3 кои претставуваат дел од водечките 

 
1 Член 1 од Конвенција на ООН за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените (CEDAW), 

РЕЗ/34/180 од 18.12.1979 година (пристапено на 30.12.2021 година) 
2 Резолуцијата 1325 „Жени, мир и безбедност“на Советот за безбедност на Обединети Нации, 31.10.2000 

година   
3 Пекиншката Декларација и Платформа за акција, 15.09.1995 година 
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документи за креирање на политики за еднакви можности и родова еднаквост во 

Република Македонија. Платформата за акција претставува програма за обука и давање 

повеќе моќ на жените. Нејзина цел е да се забрза имплементацијата на одредени 

стратегии во однос на унапредување на правата на жената и отстранување на сите 

пречки за активно учество на жените во јавниот и приватниот живот, со обезбедување 

на нивно целосно и еднакво учество во економски, социјални, културни и политички 

процеси на одлучување. Од значаен интерес за родовите прашања е Конвенција на 

Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и 

домашното насилство4 или позната како Истамбулска конвенција. Конвенцијата се 

темели на принципот на еднаквост меѓу мажите и жените каде клучна цел е превенција 

на насилство врз жените и домашно насилство каде жртви во најголем процент се 

припадничките на женскиот пол. 

 

Перцепцијата за родовата еднаквост и покрај тоа што пројавува се поголем 

интерес, сепак укажува на тоа дека погрешно се разбира изразот „родова еднаквост“, 

следствено на тоа Спасиќ и Радовановиќ (2012) концепираат дефиниција според која 

родовата еднаквост „не значи едноставно вклучување на еднаков број жени и мажи во 

сите општествени активности или третман на жени и мажи на ист начин. Тоа вклучува 

стратегија за вклучување на интересите и искуствата на жените и мажите во 

програмите за развој на сите политички, економски и општествени сфери“. 

 

Советот на Европа го дефинира принципот на родова еднаквост како „(ре) 

организација, подобрување, развој и евалуација на политичките процеси, така што 

перспективата за родова еднаквост е вградена во сите политики, на сите нивоа и во 

сите фази од страна на актерите вклучени во креирањето на политиките“5.   

 

Во Република Северна Македонија институциите кои го сочинуваат безбедносниот 

систем континуирано работат на имплементирање на родовата перспектива во рамките 

на своите стратешки планови. Промовирањето и унапредувањето на еднаквите 

можности се клучни начела за националните интереси и стратешките приоритети на 

државата. 

 

За улогата на жените како раководителки и нивното вклучување воопшто во 

јавниот сектор, постојат различни перцепции, но како „главна бариера во 

остварувањето на еднаков третман и еднакво учество на жените во сите сфери на 

општествениот живот и нивниот пробив кон водечките места, претставува 

традиционалниот модел на патријархалното воспитување на машките и женските деца“ 

(Манчевска, 2011)6, оттука следи и поделбата на „машки“ и „женски“ работи. 

Женското раководство најчесто се дефинира преку разликите помеѓу женственоста и 

машкоста7. 

 

Во постојната законска легислатива во нашето национално законодавство, дека 

правата на жените и мажите се исти, се пропишува во повеќе акти кои во себе го 

 
4 Конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното 

насилсто, 11.05.2011 година 
5 Strategy for equality between women and men (2010-2015): Luxemburg: European Commission, 2011 
6 Манчевска, М.,Политика на родова интеграција (gender mainstreaming) како темелна вредност на 

Европската унија и на Македонија, магистерски труд, 2011, стр.120 
7 Јованова, Р., Жените и лидерството: развој, стил на лидерство и ефикасност со анализа за 

застапеност на жени лидерки во Република Северна Македонија, магистерски труд, 2020, стр.13 
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содржат концептот на родова еднаквост. Прв и највисок акт кој ги содржи елементите 

на родова еднаквост е Уставот на Република Северна Македонија, понатаму други 

законски и подзаконски акти кои наоѓаат поголема примена се Закон за Еднакви 

можности на мажите и жените8, кој за првпат е донесен во 2012 година, а подоцна 

следат измени и дополнувања кој на сеопфатен начин го третира прашањето на 

родовата еднаквост и заштитата од дискриминација, по основа на пол, Законот за 

спречување и заштита од дискриминација, кој започна да се применува на 01.01.2011 

година, Стратегијата за родова еднаквост 2013-2020 и 2020-2025 и Националниот план 

за акција за родова рамноправност, претставуваат основа на законската легислатива 

што ja гарантира родовата интеграција како темелна вредност во Република Северна 

Македонија. 

 

Но и покрај целата меѓународна и национална правна легислатива, сепак се 

поставува прашањето: Дали навистина во реалноста жените ce рамноправни со мажите, 

дали може да ce зборува за еднакви можности помеѓу мажите и жените? 

 

Тоа дека полицискaта работа важи за машка професија, зборува фактот дека 

присуството на жените е повеќе видливо во организационите единици на човечки 

ресурси, правни работи, финансиски работи, администрација и слично. Таквата тивка 

дискриминација која е традиционална и тешко препознатлива иако во последно време 

бележи многу мал напредок, сепак е присутна во пракса, особено во поддршка на 

жените при регрутирање во оперативните служби, криминалистичката полиција, 

униформираната полиција, специјалните единици и сл. 

 

Во насока на елаборација на половата структура на полицијата, неопходно е да се 

прикаже обемот, односно процентуалната застапеност на жените и мажите во 

Министерството за внатрешни работи. Па така во МВР процентуална застапеност на 

вработените по однос на полова структура за 2019 година е следна: 19,73% се жени, а 

80,27% се мажи9. 

 

Главна цел на овој проект е да се прикажат активностите кои ќе бидат опфатени во 

докторскиот труд, Полициско раководење и родовата еднаквост во МВР на Република 

Северна Македонија кои ќе придонесат да се реализира истиот. 

 

Реализацијата на суштинското прашање на овој проект ќе опфати теоретски  и 

практичен дел за согледување на влијанието на родот во полициското раководење, 

застапеноста на жените на раководни места, и надминување на стереотипите, 

предрасудите и традиционалните аспекти за улогата на жената во полициската 

професија. 

 

За теоретскиот дел на докторскиот проект ќе биде користена постоечката 

меѓународна и национална легислатива која ги регулира полициското раководење и 

родовите прашања.  

 

 
8 Закон за еднакви можности на жените и мажите (“Службен Весник на Република Македонија” бр. 

6/2012). Закон за изменување и дополнување на Законот за еднакви можности на жените и мажите 

(“Службен Весник на Република Македонија” бр. 166/2014) (пристапено на 10.01.2022 година) 
9 Министерство за внатрешни работи на Република Северна Македонија, Годишен извештај на органите 

на државната управа за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите, 2019 
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Во практичниот дел ќе се спроведе емпириско истражување во кое ќе бидат 

опфатени методот на анализа на документи, дескриптивниот метод, методот на 

испитување-анкетен прашалник со затворени и полуотворени прашања и интервју во 

фокус групи. 

 

Задача на проектот е да се подигне свеста на вработените во безбедносните 

структури за родовата еднаквост во полициското раководење и остварување на 

подеднаква заштита и на мажите и на жените, подобрување на работната атмосфера и 

положбата на жените во безбедносните структури и зголемување на учеството на жени 

на раководни позиции.  

 

1. ФОРМУЛАЦИЈА НА ПРОБЛЕМОТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

Според меѓународните конвенции и повеќето национални регулативи жените и 

мажите уживаат исти права. Улогата на жените во сите сфери на општеството е 

значајна, а активностите за нивно учество се позасилени. Активната улога на жените во 

креирање и реализирање на безбедносната политика на државата е еден од аспектите 

кој води кон реализација на родово свесна политика. 

 

Политиката на родовата еднаквост во Македонија како концепт во кој мажите и 

жените имаат еднакви можности за остварување и еднакво учество во сите сегменти на 

својот живот, личен, професионален, приватен, духовен, културен, социјален, 

политички, економски е нешто што постои само на хартија во многу институции и 

организации, а во истите тие сегменти на секојдневното живеење не доживува 

практична примена10. 

 

Историски гледано, позицијата на жената во полициската професија различно е 

дефинирана. Врз основа на премисата дека жените делуваат уникатно, женствено, 

офицерките најпрво биле вработени во полиција за да ги исполнат стереотипно 

женските работни места, како што се чување малолетници и жени затвореници и 

заштита на млади девојки од социјални зла11. 

 

Местото на жената во системот на глобалната безбедност и односот кон жените во 

безбедносните прашања почнале да ce менуваат дури кон крајот на 1990-те години, 

откако феминистички ориентираните теоретичарки почнале да привлекуваат внимание 

и да укажуваат на женските искуства во војните12. 

 

Европската унија се повеќе ја истакнува важноста од партиципацијата на жените во 

напорите за одржување и промовирање на мирот и безбедноста, оттука Европската 

унија апелира до земјите-членки за зголемено присуство на жените на сите раководни 

нивоа во националните безбедносни институции. 

 

Во Република Северна Македонија институциите кои го сочинуваат безбедносниот 

систем континуирано работат на имплементирање на родовата перспектива во рамките 

на своите стратешки планови. Промовирањето и унапредувањето на еднаквите 

 
10 Политика за род и еднаквост на Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување, Х.Е.Р.А, 2013 
11 Cara, E. Rabe-Hemp, (2009) ,POLICE women or Police WOMEN?: Doing Gender and Police Work, Во: 

Feminist Criminology, Volume 4 Number 2, 2009 SAGE Publication 
12 Манчевска, М.,Политика на родова интеграција (gender mainstreaming) како темелна вредност на 

Европската унија и на Македонија, магистерски труд, 2011, стр.29 
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можности се клучни начела за националните интереси и стратешките приоритети на 

државата. 

 

За улогата на жените како раководителки и нивното вклучување воопшто во 

јавниот сектор, постојат различни перцепции, но како „главна бариера во 

остварувањето на еднаков третман и еднакво учество на жените во сите сфери на 

општествениот живот и нивниот пробив кон водечките места, претставува 

традиционалниот модел на патријархалното воспитување на машките и женските деца“ 

(Манчевска, 2011)13, оттука следи и поделбата на „машки“ и „женски“ работи. 

Женското раководство најчесто се дефинира преку разликите помеѓу женственоста и 

машкоста14. 

 

Истамбулската конвенција е прв меѓународен договор кој содржи дефиниција на 

род и воспоставува силна врска на насилство врз жените и родовата еднаквост. 

Конвенцијата го препознава насилството врз жените како родово засновано кршење на 

човековите права и форма на дискриминација, и бара нулта толеранција за ваквите 

форми на насилство и заштита на жената од сите видови насилство15. 

 

Преовладува мислењето дека сеуште ова е свет во кој мажите ja имаат 

доминантната улога, заради што ce наметнуваат дискусии во врска со статусот на 

жените како што ce прашања во врска со достапноста на одделни работни места, 

висината на платите, можностите за унапредување, деградирање на родовите според 

називот на работното место, раководни позиции и политички звања и должности16. 

 

Во Бирото за јавна безбедност при МВР процентуална застапеност на полициските 

службеници по однос на полова структура е следна: 

- од вкупно 10456 вработени, 8702 се мажи, а 1754 се жени; 

- од вкупно 5919 униформирани полициски службеници, 5176 се мажи, а само 

734 се жени; 

- од вкупно 656 раководни полициски службеници во БЈБ, 554 се мажи, а само 

102 се жени.  

 

Едно од приоритетните прашања кое се поставува е за придонесот и улогата на же-

ните во креирањето на безбедносниот систем. Во 2000 година Советот за безбедност на 

Обединетите нации ја усвои Резолуцијата 1325, тоа е прва Резолуција на ОН со која и 

формално се нагласува важноста за улогата на жената и нејзиното рамноправно 

учество во изградба на одржлив мир. 

 

2. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТОТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

  

 Предмет на ова истражување е согледувањето на родовите аспекти кон 

полициското раководење, статусот на жените во врска со достапноста на одделни 

работни места и можностите за унапредување и претставување на разликите во 

 
13 Манчевска, М.,Политика на родова интеграција (gender mainstreaming) како темелна вредност на 

Европската унија и на Македонија, магистерски труд, 2011, стр.120 
14 Јованова, Р., Жените и лидерството: развој, стил на лидерство и ефикасност со анализа за 

застапеност на жени лидерки во Република Северна Македонија, магистерски труд, 2020, стр.13 
15 Мирчева, С., Чачева, В., Итни мерки за заштита на жртвите на домашно насилство:истанбулска 

конвенција , 2013, стр.33 
16 Tomic, М., Spasic, D., Maskulinitet u profesijama, Antropologija 10, sv. 1. Beograd, 2010 
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половата застапеноста во полицијата и разликите во процентуалната застапеност на 

мажите и жените на раководни места во полициските структури. 

 

Неспорно е дека прашањето за родовата еднаквост и интеграцијата на жените во 

безбедносниот сектор е регулирано во повеќе домашни и меѓународни акти, но 

статистиката за застапеноста на жените на раководни места покажува дека тоа не е 

така, односно дека жените се во понеповолна состојба во однос на мажите.  

 

Разбирањето на родовата еднаквост во однос на полициското раководење бара 

широк спектар на активности кои освен обезбедување правна рамка, опфаќаат и 

преземање на активности од страна на самата институција, кои пред се првенствено би 

се движеле во насока на едукација на вработените се со цел надминување на 

традиционалните погледи за улогата на жената во општеството. До 2007 година со 

прашањата за родова еднаквост се занимаваше Министерството за труд и социјална 

политика, поточно одделението за унапредување на рамноправноста меѓу половите во 

секторот за труд. По донесување на Законот за еднакви можности на жените и мажите, 

во истото министерство е формиран посебен Сектор за еднакви можности.17 

Институционалниот механизам или така наречен „родова машинерија“ кој се грижи за 

спроведување на политиките за родова еднаквост го сочинуваат пред се: Секторот за 

еднакви можности во рамки на Министерството за труд и социјална политика, 

Координаторите за еднакви можности на жените и мажите во сите владини 

министерства, Комисиите за еднакви можности на жените и мажите во единиците за 

локална самоуправа, Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во 

Собранието на РСМ и Народниот правобранител. 

 

При селекција на вработените на раководните позиции, клучната улога не треба да 

биде во однос на тоа дали на тоа раководно место треба да биде маж или жена, 

гаранцијата за успешното раководење треба ги земе во предвид останатите 

карактеристики на личноста кои се пропишани во актот за систематизација на 

работните места.  

 

Во прописите за унапредување во кариерата во Министерството за внатрешни 

работи не постојат квоти за жени/мажи на раководни позиции. Гледајќи ги бројките во 

сите сегменти каде нема квоти, реалноста е многу слична како и пред повеќе години 

наназад со мала прогресија. Самото мало учество на жената на раководни позиции во 

речиси сите сегменти на општеството, претставува значаен индикатор за родовата 

нерамноправност. 

 

Оттука произлезе потребата од еден ваков труд преку кој ќе се направи обид за 

иницирање за подигање на свеста кај вработените за родовото разбирање, за 

интегрирање на полициските службенички во раководните структури на полицијата и 

рушење на стереотипите за традиционалните улоги на жената во општеството, а 

предметот на истражување се насочува кон родовите аспекти во полициското 

раководење.   

 

 

 

 

 
17 Политики за родова еднаквост, Перцепција за ефикасност и транспарентност, Скопје, 2012, стр.13 
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2.1. Теоретско одредување на предметот 

 

Во нашето општествено опкружување поимот Полиција е прецизно дефиниран во 

Законот за Полиција каде што полицијата е дел од Министерството во кој се вршат 

полициски работи преку полициски службеници18. Со осамостојување на Република 

Македонија во деведесеттите години на минатиот век, поточно на 17.11.1991 година е 

донесен првиот устав на нашата самостојна држава во кој што поимот милиција е 

заменет со поимот полиција кој се втемелува како дел од Министерството за 

внатрешни работи на Република Македонија.  

 

Денес поимот полиција е строго дефиниран во Законот за полиција во член 1 став 2 

од 2018 година. Како што секоја индивидуа која се стреми кон успех во работењето, 

така и полициските службеници во полицијата имаат тенденција да напредуваат во 

работата односно кариерата, со посебен акцент на зголемување на бројот на жените 

полициски службенички кои настојуваат поинтензивно да се вклучат во сите сфери на 

општественото опкружување, но не изземајќи ги и високите позиции на раководење во 

полицијата. 

 

Управувањето со една или повеќе организации е тесно поврзано со термин  

раководење со таа или тие организации, што значи дека овие два термина се 

правопропорционални. Во времето на транзиција на македонското општество, а 

согласно европските трендови и вредности, појавата на нови термини не го одмина ни 

терминот раководење. При тоа некои автори терминот раководење го поистоветуваат 

со терминот менаџмент, со единствена цел стекнување поголеми овластувања кај 

самите менаџери, кои се носечки столб на управување или менаџирање во 

организацијата или организациите. 

 

Раководењето подразбира преземање на мерки и активности на организацијата со 

кои на ефикасен начин се обезбедуваат, распоредуваат и искористуваат човечките 

потенцијали и материјалните ресурси за да се остварат организациските цели19. Со 

правилно и објективно раководење може да се очекува стимулирање на вработените за 

поуспешно извршување на зададените задачи. Раководењето е процес на насочување 

на вработените, вршење влијание врз нив и мотивирање за успешно извршување на 

поставените задачи20. Со навремено и ефикасно раководење од страна на 

раководителот, може да се очекува успешно реализирање на заедничките 

организациски цели.  

 

Во секоја работна организација има раководител кој раководи со таа организација и 

чија основна задача е да мотивира, планира, организира, одлучува, наредува, 

координира, ги контролира подредените и информира за состојбата према надредените.  

 

За поимот раководење постојат различни дефиниции, според Стевановиħ, (2003) 

тоа е ,,работа на луѓето на раководни позиции во некоја организација‘‘21, но треба да се 

размислува дека раководење со полицијата е многу посложена појава која се базира на 

индивидуалните карактеристики на личноста како што е образование, искуство, 

 
18 Закон за полиција, „Сл.весник на РМ" бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18, 

64/18, 148/08, член 2, став 1 
19 Рајковчевски, Раде., Дујовски, Н., Вовед во полициски науки, Скопје, 2020, стр.206 
20 Малиш-Саздовска, М., Прирачник за женско лидерство, Скопје, 2018, стр.14 
21 Стевановиħ, О., Руковођење у полицији, Полициска академија, Београд, 2003, стр.3 
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интегритет, авторитет, компетентност, a се во функција на остварување на конкретните 

задачи не правејќи разлика помеѓу полот и родот. 

 

Способност да се менаџираат луѓето и процесите е гаранција дека сите предизвици 

и ситуации низ кои ќе помине една организација ќе бидат надминати на најефикасен 

начин. Да се биде раководител не е тешко, да се биде добар раководител не е лесно, а 

да не се биде раководител многу е подобро, отколку да се биде лош раководител22.  

 

Во македонското законодавство, поточно во Законот за внатрешни работи 

(неофицијален пречистен текст) од Јануари 2020 година во член 3 став 1323 е 

пропишано дека ,,Непосреден раководен работник“ е работник кој раководи, односно 

управува со  работата на организациската единица во која работникот работи.  

 

Еден сегмент за успешно раководење е секој раководител теоретски да ги познава 

стиловите на раководење, од едноставна причина за да знае во кое време и во каква 

ситуација, кој стил ќе го примени. Раководителот има индивидуално право да одлучи 

кој стил на раководење ќе го примени и во пракса зависно потребата, може да дојде до 

мешање и комбинирање на стиловите на раководење. Во контекст на ова, поради 

постигнување на зададените цели во работната организација не изземајќи ја и 

полицијата, искусен раководител без разлика дали станува збор за маж или жена, по 

лична проценка секогаш го применува најефикасниот стил на раководење кој го 

препознаваат и прифаќат вработените и со кој се доаѓа до повисоки резултати.  

 

Во вертикалната хиерархиска структура во полицијата, односно според 

организациската поставеност на МВР, направена е диференцијација на три нивоа на 

раководење и тоа: 

- стратегиско; 

- координативно-тактичко и 

- оперативно ниво. 

 

Овие три нивоа на раководење идентично се дефинирани како од авторот (О. 

Стевановиħ, 2003:92) така и од авторите Оливер Бакрески и Срѓан Миласиновиќ во 

трудот под наслов ,,Специфичноста на раководењето со полицијата’’.  Стратегиското 

ниво се однесува на главното или на генералното ниво на раководење преку кое треба 

да се поставуваат и извршуваат стратегиските задачи и да се поврзат со средината, 

координативно-тактичкото ниво се однесува на средното ниво на раководење кое е 

блиску до нивото на раководење на оперативното ниво и оперативното ниво на 

раководење е она ниво каде се спроведуваат и се извршуваат поставените задачи, 

односно непосредно е во комуникација со извршителите заради сериозноста и 

специфичноста на проблемите кои треба да се решаваат24. 

 

Воспоставување на единствен систем за управување, команда и контрола во процес 

на водење на криминалистичко истражување и други видови на полициски работи е 

уредено во подзаконскиот акт, односно во Упатството за воспоставување на 

организациските процедури за управување, команда и контрола во процесот на водење 

 
22 Стевановиħ, О., Руковођење у полицији, Полициска академија, Београд, 2003, стр.4 
23 Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи (,,Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 275/19) 
24 Цане Мојаноски, Никола Дујовски, Марјан Ѓуровски, Полицијата и јавност,Скопје, 2018; 
http://sd.fzf.ukim.edu.mk/index.php/no2/432?format=pdf/ (пристапено 25 Декември 2021) 

http://sd.fzf.ukim.edu.mk/index.php/no2/432?format=pdf/
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на криминалистички истражувања и вршење на полициски работи  (златна, сребрена и 

бронзена команда) донесено во Октомври 2013 година25, каде што постои јасно 

разграничување на надлежностите и овластувањата за носење на одлуки на стратешко, 

тактичко и оперативно ниво.  

  

Правата кои ги имаат мажите и жените во современото општество и кои што се 

пропишани со повеќе меѓународни конвенции, а и домашните законски регулативи се 

исти без разлика на полот, но сепак во реалноста уживањето на правата и нивната 

заштита е поразлично, многу често тоа не е така бидејќи положбата на жените во однос 

на положбата на мажите е понеповолна.  

 

Слична е ситуацијата и во полицијата, бидејќи жените не се доволно застапени во 

полицијата а нивното учество на раководни позиции е симболично, што може да се 

забележи во Годишните извештаи на органите на државната управа за напредок на 

состојбата на еднаквите можности на жените и мажите.  

 

Еднакви можности на жените и мажите значи промовирање на начелото за 

воведување еднакво учество на жените и мажите во сите области на јавниот и 

приватниот сектор, еднаков статус и третман во остварување на сите права и во 

развојот на нивните индивидуални потенцијали преку кои тие придонесуваат во 

општествениот развој, како и еднакви придобивки од резултатите произлезени од тој 

развој26.  

 

Националниот акциски план за имплементација на Резолуцијата на ОН 1325 од 

2012 година го објаснува терминот Родовата еднаквост, каде што се кажува дека 

различните однесувања, аспирации, потребите на жените и мажите се почитувани, 

земени предвид, вреднувани и подеднакво потпомогнати. Според ваквото објаснување 

индивидуалните права и одговорности не изземајќи ги и можностите што ги нуди 

општеството, не зависат од полот. 

 

Во современото македонско општество за унапредување на човековите права и 

родовата еднаквост се пројави потреба од вклучување на сите чинители во 

општеството, согласно меѓународните стандарди и директивите на Европската унија,  а 

тоа значи дека не е заобиколено ниту Министерството за внатрешни работи на 

Република Северна Македонија. Во МВР е изготвен тригодишен извештај за родово 

одговорно буџетирање (2016, 2017 и 2018 година)27 во кое е истакнато дека според 

одредбите кои произлегуваат од Законот на еднакви можности на жените и мажите, 

назначени се два субјекта, односно координатор и негов заменик за еднакви можности 

на жените и мажите во институцијата МВР. Тригодишен извештај за родово одговорно 

буџетирање (2016, 2017 и 2018 година) содржи податоци за избраната Програма, вовед, 

позадина/контекст, остварени резултати, промени и влијанија, анализа на буџетски 

алокации, тесни грла и научени лекции и заклучоци и препораки. 

 

 
25 Член 55 став 1 од  Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен 

весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/2010 и 51/2011) 
26 Член 1, став 1 од Законот за еднакви можности на мажите и жените (Сл. весник на Р М“ бр.150/15, 

6/12, 166/14, 30/13). 
27https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload//%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%
D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0_%20%D0%B7%D0
%B0%20%D0%A0%D0%91%D0%9E.pdf (пристапено 18 Јануари  2022) 

https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0_%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%A0%D0%91%D0%9E.pdf
https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0_%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%A0%D0%91%D0%9E.pdf
https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0_%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%A0%D0%91%D0%9E.pdf
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Координаторот и заменикот координатор за еднакви можности имаат должност да 

учествуваат во активности за имплементација на постоечкиот Закон на еднакви 

можности на жените и мажите и се одговорни за воведување на родовата перспектива 

во соодветните министерства, следење на спроведување на стратегијата и останатите 

стратешки документи за родова еднаквост и собирање на информациии кои ги 

доставуваат во форма на годишен извештај до Министерството за труд и социјална 

политика.  

 

Родовиот концепт е интегриран во повеќе правни акти на МВР, заради 

обезбедување на еднаква застапеност на жените и мажите и тоа Закон за внатрешни 

работи, Закон за полиција, Кодекс на полициска етика, Правилник за начинот и 

постапката за остварување на систем на кариера на овластените службени лица во 

МВР, Правилник за начинот и постапката на оценување на овластеното службено лице, 

содржината на извештајот за извршеното оценување образецот за оценување и начинот 

за водење на евиденција, Правилникот за начинот и постапката на селекција и избор на 

лица кои засновуваат работен однос во МВР, Правилникот за начинот на спроведување 

на селекција и избор на кандидатот за полицаец и начинот на работа на комисијата за 

избор на кандидатот за полицаец, Колективен договор на МВР, Уредба за униформа и 

ознаките на полицијата, Правилник за обука на МВР и други. 

 

Условите за напредување во кариерата на мажите и жените, формално не се 

разликуваат. За да можат жените да напредуваат во полициската кариера и да можат 

ефективно да придонесуваат во полициската работа како и мажите, би требало да 

имаат поголема достапност до сите видови полициска едукација и присуство на 

обуките.  Обуките за вработените претставуваат значаен сегмент во целиот систем на 

градење  на стручен и компетентен кадар кој е спремен успешно да одговори на сите 

задачи и да ги реализира активностите кои се дел од функцијата на министерството. Во 

Министерството за внатрешни работи се реализира обука за раководители на три нивоа 

и тоа: оперативно ниво (командири на полициски станици), тактичко или средно ниво 

(началници на единици и началници на сектори) и стратешко или највисоко ниво. Во 

обуката за раководители нема разлики, таа е иста и за жени и за мажи раководители. 

Исто така многу важно е да се влијае на подигање на свеста на сите вработени за 

родовата рамноправност во безбедносните структури и тоа преку организирање на 

разни работилници, семинари, тркалезни маси и обуки, а се во функција за поуспешно 

извршување на зададените задачи.  

 

Во Законот за внатрешни работи содржани ce одредби кои ги уредуваат прашањата 

за почитување на принципот на еднаквост на половите при вработување, посетување 

основна и специјална полициска обука, менаџмент обука на различни нивоа, програма 

за учење низ работа, програма за годишно оценување на резултатите од работата, 

стекнување повисоко звање во полицијата, како и прашања поврзани со кариерата на 

вработените, како што ce правила за наградување и вреднување на трудот. 

 

Обуката како дел од системот за кариера е опфатена во Законот за внатрешни 

работи, каде што ce предвидени критериумите за унапредување. Унапредувањето ce 

спроведува во транспарентна постапка, врз основа на професионалните квалитети и 

квалификации на овластеното службено лице, неговите работни способности, 

завршените обуки во текот на работниот однос и начинот на извршување на работните 

обврски, независно од полот, расата, бојата на кожата, политичкото и верското 

уверување. Исто така, обуките ce дел и од условите за унапредување и на друго 
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работно место, каде што ce вели дека вработениот треба да ги има завршено обуките 

утврдени за работното место на кое ce унапредува.  

 

Родовата еднаквост освен со законска легислатива, треба да се постигнува и преку 

институционална политика, обуки за сензибилизирање и промена на свеста и 

зајакнување на менталитетот во општеството. Постојат различни перцепции за 

родовата застапеност во раководните полициски структури, односно за улогата на 

жените како раководителки. Има повеќе фактори кои влијаат на поставување на 

жените на раководни места, но еден од позначајните фактори се општите ставови во 

општеството. Во Република Северна Македонија општата култура сеуште е под 

влијание на традиционалните погледи за мажите и жените во општеството. 

Организациската култура укажува на вредностите што вработените треба да ги 

прифатат за да се однесуваат на начин конзистентен со целите на организацијата28. 

Може да се каже дека организациската култура од една страна претставува латентен 

дел од една организација, но од друга страна тој невидлив дел може да има силно 

влијание врз полициската организација. Полициската култура, која води потекло од 

општата култура, ја сфаќаме како општествено позитивно однесување на полицискиот 

службеник како поединец, на општо ниво, но и како правила на однесување и 

постапување во полициската заедница како организација на посебно ниво29.  

 

Во рамките на една организациска единица покрај доминантната полициска 

култура се наоѓа и одредена субкултура која егзистира и ја надополнува доминантната 

култура, и бара посебни услови за нејзино развивање и постоење. Субкултурата се 

наоѓа во конфликт со општата култура и е културно „девијантна“. За субкултурата, 

културните норми се спротивни со општо признаените норми и вредности30. Една од 

најголемите причини за родовата нееднаквост не само во полицијата, туку речиси и во 

сите сфери од животот се токму родовите стереотипи.  

 

Родовите стереотипи се одредени верувања за односите, улогите, однесувањето кај 

мажите и жените кои што се наметнуваат под влијание на општеството. Тие постојат и 

во безбедносните органи каде се смета дека полициската професија е типично машка 

професија. Родовите стереотипи се тесно поврзани со родовите улоги. 

Стереотипизирањето им штети и на двата пола со тоа што ги става и мажот и жената во 

традиционалните родови улоги кои преовладуваат како општествени ставови. 

Стереотипите претставуваат широко прифатена слика или идеја за одредена група на 

луѓе, во случајот жените во полицијата, тие всушност произлегуваат од предрасудите. 

 

Предрасудите и стереотипите за различни групи на лица се длабоко вкоренети во 

секојдневното живеење. Предрасудите се антипатија која се заснова на погрешна и 

нефлексибилна генерализација, која може да биде изразена или почувствувана, и која 

може да биде насочена кон групата на лица со определена заштитна карактеристика 

како целина, или спрема индивидуалното лице со определената заштитна 

карактеристика, само поради фактот што се членови на групата31. Предрасудите се 

 
28 Велкоска, Е., ,,Систем на кариера на вработените во Министерството за внатрешни работи,, 

Магистерска теза, Факултет за безбедност-Скопје, 2015, стр.79 
29 Стојановски, Т., ,,Полиција во демократското општество,, 2-Август С, Скопје, 1997, стр.275 
30 Велкоска, Е., ,,Систем на кариера на вработените во Министерството за внатрешни работи,, 

Магистерска теза, Факултет за безбедност-Скопје, 2015, стр.86 
31 Allport, G.W. (1954), The Nature of Prejudice, Cambridge, MA: Addison-Wesley. 
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однапред формирани идеи што не се базирани на факти или вистини32. Предрасудите 

не се базираат врз вистини. Тие обично се јавуваат како резултат на недостаток на 

знаење за одредени групи луѓе. Предрасудите се засновани на неточни и неосновани 

информации за кои не сме ни свесни, а со таквото однесување допринесуваме навреда 

кај другите.  

 

Патријархалните предрасуди, традиционалните вредности и религијата говорат 

дека местото на жената е во домот околу одржувањето на семејството. Со оглед на 

родовите улоги жената доста често е ставена во состојба да треба да избере помеѓу 

семејството и кариерата.  

 

2.2. Поимовно-категоријален апарат  

 

При проучување на родовите аспекти во полициското раководење, се јави потреба 

за разработка на поимно-категоријалниот апарат, а како позначајни поими во 

истражувањето се истакнуваат полиција, раководење, раководител, род и родова 

еднаквост. 

 

Полиција-дел од Министерството во кој се вршат полициски работи преку 

полициски службеници33. Основна функција на Полицијата е заштита и почитување на 

основните слободи и права на човекот и граѓанинот гарантирани со Уставот на 

Република Македонија, законите и ратификуваните меѓународни договори, заштита на 

правниот поредок, спречување и откривање на казниви дела, преземање мерки за 

гонење на сторителите на тие дела, како и одржување на јавниот ред и мир во 

општеството34.  

 

Раководење-процес на насочување на вработените, вршење влијание врз нив и 

мотивирање за успешно извршување на поставените задачи35. 

 

 Раководење со полицијата-многу сложена дејност во која се бара знаење и 

искуство за да се обезбеди функционирањето на полицијата и на полициските 

службеници во процесот на остварување на поставените цели на полицијата во 

согласност со утврдените управувачки претпоставки36. 

 

Раководител-личност кој ги анализира состојбите, одлучува за решавање на 

проблемите и ги остварува функциите на организацијата37.   

 

 
32https://civicamobilitas.mk/wpcontent/uploads/2016/12/Priracnik_IPRG_Civica_mobilitas_Interetnicki_dijalog

_mladi-1.pdf / (пристапено 11 Јануари 2022)    
33 Закон за полиција, „Сл.весник на РМ" бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18,  
64/18, 148/08, член 2, став 1.  
34 Закон за полиција, „Сл.весник на РМ" бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18,  
64/18, член 3, став 1. 
35 Малиш-Саздовска, М.,, Прирачник за женско лидерство, Национална и универзитетска библиотека 

Св.Климент Охридски, Скопје, 2018, стр.14. 
36 Оливер Бакрески, и Срѓан Миласиновиќ, Специфичност на раководење во полицијата, стр.4; 

http://sd.fzf.ukim.edu.mk/no2/432?start=3  (пристапено 25 Декември 2021) 
37 Оливер Бакрески и Срѓан Миласиновиќ, Специфичност на раководење во полицијата, стр.3; 

http://sd.fzf.ukim.edu.mk/no2/432?start=2 (пристапено 25 Декември 2021) 

https://civicamobilitas.mk/wpcontent/uploads/2016/12/Priracnik_IPRG_Civica_mobilitas_Interetnicki_dijalog_mladi-1.pdf%20/
https://civicamobilitas.mk/wpcontent/uploads/2016/12/Priracnik_IPRG_Civica_mobilitas_Interetnicki_dijalog_mladi-1.pdf%20/
http://sd.fzf.ukim.edu.mk/no2/432?start=3
http://sd.fzf.ukim.edu.mk/no2/432?start=2
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Род-се употребува за да се опишат сите општествено зададени карактеристики, 

улоги, активности и одговорности кои се поврзуваат со тоа што значи да се биде маж 

или жена во дадено општество38. 

  

 Родова еднаквост-еднакви права и можности за жените и мажите во законите и 

политиките и еднаков пристап до ресурси и услуги во рамките на семејствата, 

заедниците и во општеството39. 

 

Аспект-поглед од кој се забележува, истражува или анализира појава, предмет, 

процес или феномен.   

 

Потребата од вклучување на перспективите на сите групи во општеството во 

процесите на креирање на безбедносните политики е поврзана со настојувањето да се 

опфатат потребите и интересите на помалку видливите, помалку моќните и помалку 

привилегираните демографски групи во општеството (Albrecht and Barnes, 2008:4). 

 

 

2.3. Операционално определување на предметот 

 

Полициската професија cе уште важи за „машка професија“ со мала процентуална 

застапеност на жените во полицијата. Особено мал е процентот на жени на раководни 

позиции во делот на униформираната полиција.  

 

Од правен аспект не постои разлика во критериумите за унапредување на повисоко 

работно место на полициските службеници. Критериумите за унапредување 

(професионалните квалитети и квалификации на работникот, работните способности, 

завршените обуки во текот на работниот однос и начинот на извршување на работните 

обврски) не прават полова разлика, a начинот на селекција при унапредување ce прави 

врз основа на Законот за внатрешни работи и Правилникот за начинот на спроведување 

на селекција при распоредување, како и при унапредување и начинот на остварување 

на системот на кариера на работниците во Министерството за внатрешни работи.  

  

Преку овој истражувачки труд се прави иницијален обид за согледување на 

ставовите на дел од вработените во Министерството за внатрешни работи за значењето 

на родовите улоги во општеството во однос на полициското раководење, односно за 

унапредувањето на жените и мажите полициски службеници на раководни позиции. 

 

Како предмет на наредни истражувања може да биде и малиот интерес на апликанти 

од женски пол на јавните огласи за кандидати за полициски службеници, споредбено 

со процентот на запишани студенти и студентки на факултетот за безбедност каде што 

статистичките податоци покажуваат дека во последните години бројката на студенти 

од женски пол би се зголемувала од година во година. Потоа, потреба од интегрирање 

задолжителна обука за родова еднаквост на раководниот кадар заради родово 

освестување и сл. Иако погоре дадените законските критериуми за селекција за 

унапредување на повисоко работно место на полициските службеници не прават 

 
38 Ивановска, Ф. и Димитриевска, Н., Прирачник за родова демократија за врснички едукатори, 

Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство, Скопје, 2015, стр.10. 
39 Закони за жени и мажи: практичен водич за родово-сензитивно законодавство, Скопје, 2019 година, 

Мисија на ОБСЕ во Скопје, Објавено од Канцеларијата на ОБСЕ за демократски институции и човекови 

права https://www.osce.org/mission-to-skopje/ (пристапено на 11.01.2022 година) 

https://www.osce.org/mission-to-skopje/
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дискриминација по пол, сепак се јавува друго битно прашање кое дополнително треба 

да се истражува, а тоа е на кој начин би се направила селекцијата доколку сите 

пријавени кандидати ги исполнуваат бараните критериуми, а од нив само одреден број 

треба да бидат унапредени. Дали тогаш се прави таа ,,тивка“ или скриена 

дискриминација во однос на родот. 

 

Но доколку се говори за малата застапеност на жените на раководни позиции  во 

полицијата, треба да се истакне и да се појасни кои аспекти се однесуваат на 

индикаторите за таквата состојба. Со оглед на тоа дека законските критериуми се 

еднакви за мажите и за жените за унапредување во полициската кариера, слободно 

може да се отпочне со анализа на родовите аспекти кон полициското раководење, 

односно со лоцирање на индикаторите за малата застапеност на жени на раководни 

позиции во полицијата особено во униформираниот дел, а тие се: разбирањето на 

родовата еднаквост, традиционалното сфаќање за улогата на жената во општеството, 

полициската субкултура која е вкоренета во маскулинистичките и стереотипните 

ставови, владеењето на цинизмот, мачоизмот, сестраната улога на жената (мајка, 

сопруга, вработена, итн) и дополнителна едукација за родовата еднаквост.  

 

За потребите на овој труд ќе се задржиме само на неколку од споменатите 

индикатори со посебен акцент на разбирање на родовата еднаквост, традиционалното 

сфаќање за улогата на жената во општеството, сестраната улога на жената, преку кои 

поконкретно се прави определување на предметот на истражувањето, односно 

согледување на родовите аспекти кон полициското раководење. 

 

Разбирањето на родовата еднаквост, подразбира еднаквост меѓу мажите и жените, ги 

подразбира еднаквите права и можности за жените и мажите од сите возрасти 

независно од сексуалната ориентација, општествено вреднуваните добра, можностите, 

ресурсите и наградите. Еднаквоста/рамноправноста не значи дека жените и мажите се 

ИСТИ, туку дека нивното уживање на правата, можностите и животните шанси не 

зависи или не е ограничено од тоа дали се родени како женски или машки40. Според 

тоа може да се констатира дека за напредувањето во полициските структури се јавува 

оправдана потреба од истражување на ставовите на жените и мажите вработени во 

полицијата за зголемувањето на бројот на жени во полициските служби и зајакнување 

на нивното професионално напредување во рамките на полицијата.  

 

Традиционалното сфаќање за улогата на жената во општеството сеуште во нашата 

држава за жал е вкоренето во патријархатот, односно сеуште се рефлектираат  и 

преовладуваат традиционалните родови стереотипи и генерализираните улоги и 

одговорности на мажите и жените, особено во институциите каде преовладуваат 

мажите, а тука се вбројува и полицијата. Честопати поради општиот став дека 

полициската професија е „машки свет“, жените се обесхрабрени да аплицираат за 

работа во полицијата. Можеби таа е една од повеќето причини за слабиот одзив на 

огласите за полициски службеници. Бројот на припаднички кои конкурирале на 

јавниот оглас за работно место полицаец по јавен оглас во јуни 2019 година изнесува 

18,86% жени и 81,14% мажи, а по направениот избор во декември 2019 годиа на 

основна обука за полицаец се упатени 16,47% жени и 83,53% мажи.41 Токму поради 

 
40 Имери, А.,Х.,, Димитриевска, Д., Прирачник за лидерки во единиците на локалната самоуправа, 

Македонско женско лоби, Скопје, 2016, стр.12. 
41 Годишен извештај на органите на државната управа за напредок на состојбата на еднаквите можности 

за жените и мажите 
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ваквите аспекти кон полициската професија, се јавува потреба од дополнителен 

интерес особено во науката, се со цел давање препораки за справување со ваквата 

состојба. 

 

Сестраната улога на жената во општеството се гледа во тоа дека таа треба да биде 

добар родител, партнер, успешен работник за да има своја кариера. Не е едноставно да 

се спојат заедно професијата, улогата на сопруга, на мајка и граѓанин, тое е едно 

комплексно прашање кое бара да се вложи пред се труд, внимание и желба42. Некои 

жени на прво место го ставаат семејството, мислејќи дека високите раководни позиции 

понекогаш подразбираат откажувања од приватниот и од семејниот живот. Силна, 

едуцирана и организирана жена може да ја исполни улогата на добра и пожртвувана 

мајка, на почитувана сопруга или партнерка и да покаже дека може да биде и добра 

раководителка. За да може во иднина жената полесно да се справи со сите овие улоги и 

да не и претставуваат бариера во кариерата, треба да се посвети внимание на 

прашањето како да се најде начин сите тие улоги да бидат преземени заеднички и од 

жените и од мажите, односно од двата партнери. 

 

Освен теоретското определување на предметот во овој проект ќе се спроведе 

истражување за родовите аспекти кон полициското раководење и родовата застапеност 

на раководни позиции во Министерството. Со помош на методолошки техники ќе ги 

добиеме сознанијата за ставовите на дел од вработените во Министерството за 

внатрешни работи во однос на родовите аспекти кон полициското раководење.  

 

Во однос на операционалното одредување на проблемот неопходно е негово 

детерминирање по однос на време и простор, заради елиминирање на можноста од 

предимензионираност и неконкретност. 

 

2.4. Дисциплинарно одредување на предметот  

 

Основата на истражувањето е раководењето со полицијата како една од функциите 

на менаџирањето и еднаквите можности во смисол застапеност на жените на 

раководни позиции во полицијата. Предметот на ова истражување има 

мултидисциплинарен пристап и е дел од безбедносните, правните и социолошките 

науки.  

 

 2.5. Временско и просторно одредување на предметот  

 

Истражувањето на проектот ќе го опфати временскиот периодот од септември 2022 

година до декември 2022 година, а просторно ќе се реализира во секторот за 

внатрешни работи Скопје во Бирото за јавна безбедност и организациските единици во 

составот на Министерството за внатрешни работи.  

 
https://www.mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%

D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20%D0%BD%D

0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%

D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D

1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8.

pdf  (пристапено на 18.01.2022 година) 
42 Ангелковска, Ж., Жената во современото општество, монографија, Европски универзитет, Скопје, 

2018, стр.112 

 

https://www.mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8.pdf
https://www.mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8.pdf
https://www.mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8.pdf
https://www.mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8.pdf
https://www.mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8.pdf
https://www.mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8.pdf
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3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО  

 

Главна научно-теоретска цел на истражувањето е да се изврши научна дескрипција 

на родовите аспекти во однос на полициското раководење и родовата еднаквост. Преку 

согледување на ставовите и искуствата на вработените во полицијата, заедно со 

актуелните прописи и институционалната рамка за родова еднаквост, да се 

идентификуваат културните, социјалните и институционалните бариери за 

напредување на жените на сите нивоа во полицијата. 

 

Практични цели на ова истражување се утврдување на латентните инхибиторни 

фактори за ограниченото напредување на жените на повисоки раководни позиции во 

полицијата, дали егзистираат, кои се, колку се застапени и колкаво е нивното влијание 

за успешно или неуспешно раководење на жените во полицијата.  

 

Останати цели исто така се родово сензибилизирање, односно преземање на 

активности за подигање на свеста на сите вработени, подобрување на работната 

атмосфера и положбата на жените во безбедносните структури, поголема застапеност 

на жени на раководни позиции и транспарентност во процесите на унапредување на 

сите раководни позиции. 

 

4. ХИПОТЕТИЧКА РАМКА-ХИПОТЕЗИ  

 

4.1. Генерална (општа) хипотеза 

 

 Родова еднаквост и застапеноста на жените на раководни позиции во полициската 

професија зависи од постоењето и применливоста на меѓународните и националните 

регулативи за еднаквите можности на мажите и жените, вклучувајќи ги и 

традиционалните улоги на жената во општеството и едукација на вработените за 

родова сензибилизираност и свесност за родовите политики и перспективи. 

 

4.2. Посебни хипотези 

 

Овој истражувачки труд опфаќа изведени хипотези од пониско ниво на општост и 

тоа:  

• Х1 Националната законска регулатива е во согласност со Меѓународните 

конвенции и стандарди за почитување на правата на жената. 

 

•  Х2 Традиционалните размислувања претставуваат препрека за 

зголемување на бројот на жени на раководни работни места во полицијата. 

 

• Х3 Организирање на обуки, трибини, семинари на тема родова еднаквост 

ќе влијае на потиснување на стереотипите и предрасудите за жената во 

полициската професија и воопшто за нејзината улога во општеството. 

 

• Х4 Големиот број на улоги на жената во општеството влијаат врз 

напредување во кариерата на жените во полицијата. 

 

• Х5 Застапеноста на жените на раководни места во однос на мажите е 

помала во униформираниот дел на полицијата од останатите организациски 

единици кои се во составот на Министерството за внатрешни работи.  
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• Х6 Воведување и спроведување на родово сензитивно (чувствително) 

образование не само во наставните планови, програми и учебници и  

отстранување на родовите стереотипи и предрасуди, туку во сите сфери на 

живеење и работа се предуслов за постигнување на сензибилизираноста и 

свесност за родовите политики и перспективи. 

 

5. НАЧИН НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

5.1.  Применети методи, постапки, техники и инструменти 

 

Во истражувањето од страна на истражувачката ќе биде одредена методско-

инструментална рамка со која ќе се собираат податоците со цел да се проверат 

хипотезите. Начинот на истражување ќе се состои од анализа на документи, собирање  

на квантитативни и квалитативни податоци со методот на испитување, односно со 

анкетни прашалници и интервју во фокус група. Преку анкетните прашалници ќе се 

обезбедат квантитативни и квалитативни податоци, а со интервјуто во фокус група ќе 

се добијат квалитативни податоци. На статистичките податоци кои ќе бидат преземени 

од Министерството за внатрешни работи ќе се направи дескриптивна анализа. 

 

Со анализа на документи ќе се направи анализа на меѓународната и националната 

легислатива поврзана со предметот на истражување. Ќе се обрне внимание на 

годишните извештаи на органите на државната управа за напредок на состојбата за 

еднакви можности на жените и мажите кои се изработени од координаторот и заменик 

координаторот за родова еднаквост во МВР, а се доставени до Секторот за еднакви 

можности на мажите и жените кој е во составот на Министерството за труд и социјална 

политика. Ќе бидат пребарани други законските и подзаконски акти, стратегии, 

планови, резолуции и инструменти за анализа на документи според однапред утврдени 

индикатори. останата легислатива која ја обработува темата која е предмет на 

истражување. 

 

Од истражувачките техники ќе се примени анкетата за утврдување на ставови, 

мислења и искуства на лица вработени во Министерството за внатрешни работи. Како 

истражувачки инструмент ќе биде конструиран анкетен прашалник составен од два 

дела. Во првиот дел ќе бидат опфатени социодемографски прашања, а вториот дел ќе 

биде составен од затворени и отворени прашања кои ќе се однесуваат на ставовите на 

вработените во МВР за раководење во полицијата и родовите аспекти. Прашалниците 

ќе бидат од анонимен карактер, односно со цел да се запази етичкиот дел на 

истражувањето, нема да содржат лични податоци на испитаниците. Целосната 

постапка на анкетирањето ќе се состои од подготовка на анкетниот прашалник, 

дистрибуција на прашалникот до испитаниците, собирање и шифрирање на 

информациите добиени од анкетниот прашалник. 

 

Пред да се спроведе процесот на анкетирање ќе беде испратено Барање за 

согласност за спроведување на анкетирање до Министерот за внатрешни работи и 

Директорот на Бирото за јавна безбедност, кое ќе содржи објаснување за причините за 

анкетирањето, податоци за истражувачот, која е целта на истражувањето, на кој начин 

ќе биде спроведена анкетата, и појаснување дека податоците кои ќе се добијат од 

истражувањето ќе се користат исклучиво за истражувачкиот проект. Анкетниот 

прашалник непосредно ќе биде доставен до испитаниците, со посебно внимание кон 
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моменталната состојба на корона вирусот, запазувајќи ги мерките за заштита од 

COVID-19. 

  

Интервју во фокус група ќе биде спроведено со две групи од кои една хомогена 

група на жени и друга хомогена група на мажи, кои ќе се изберат врз основа на нивната 

релевантност и врската со дефинираната тема која се истражува. Бројот на лица во 

секоја хомогена група кои што ќе бидат интервјуирани би вклучил од 6 до 9 лица, ќе 

бидат стручни и ќе ја разбираат темата за полициско раководење и родовата еднаквост. 

Секој учесник ќе одговара на прашања и ќе го споделува своето мислење со другите во 

групата. За да се запазат етичките принципи, од учесниците во интервјуто ќе се побара 

писмена изјава за согласност за учество во процесот и согласност за аудио запис со цел 

потоа да се анализираат добиените информации. Изјавите ќе бидат потпишани 

двострано, односно од истражувачот и од интервјуираното лице. 

 

 За реализација на целите на истражувањето ќе се изврши дескрипција на 

добиените квантитативни податоци и тоа: број на испитаници, распон на варијација, 

аритметичка средина, стандардна грешка, стандардна девијација, коефициент на 

вријабилност, мерките на асиметричност, потоа, кростабулација, фреквенции како и  

тест за проценка на нормалноста на дистрибуцијата, соодветни тестови за добивање 

релевантни информации како шо се t-test за големи независни примероци, Х²-тест и 

униваријантна анализа на варијанса-АNOVA. 

 

6.  НАУЧНА И ОПШТЕСТВЕНА ОПРАВДАНОСТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

  

По осамостојувањето, создадени беа услови за формирање самостоен македонски 

безбедносен систем во новата држава Република Македонија. Со зацврстувањето и 

унапредувањето на самостојниот безбедносен систем, створени се услови за помасовно 

инволвирање на жените во безбедносните структури и тоа преку организирани 

полициски курсеви, но и со завршено вишо или високо образование на Факултетот за 

безбедност во Скопје. Исто така, Македонскиот безбедносен систем во 1997 година за 

прв пат промовира жени-кадетки со завршено средно четиригодишно полициско 

образование кое го започнаа по осамостојувањето на Република Македонија во 

далечната 1993 година, а со тенденција понатака, жените што ќе ги исполнуваат 

условите за напредување, да напредуваат во својата кариера, носејќи се рамо до рамо 

со своите колеги од училишните клупи, а воедно и рушејќи ги стереотипите за 

,,машката професија‘‘. Со прогресија на жените во полициските редови, созреани се 

услови за нивно напредување по вертикала, во работните организациони единици во 

кои вршат службени дејности. 

  

Интересот за вакви истражувања во науката не е голем, но со донесување на 

резолуцијата на советот за безбедност на ОН 1325: жени, мир и безбедност, се створија 

услови за зголемување на интересот кон оваа појава. Во пракса може да се сретнат 

само одреден број досегашни истражувања кои што корелираат со предметот на ова 

истражување, од кои може да се набројат магистерскиот труд на (М. Б. Лика, 2015) под 

наслов ,,Положбата на жените и можностите за професионален развој во полициските 

структури‘‘, магистерски труд на (Т. Стојанов, 2015) под наслов „Вработување и 

еднакви можности на Жените и мажите во Министерството за внатрешни работи на 

Република Македонија со посебен акцент на Источно-планскиот регион“, нешто 

слично е и магистерскиот труд на (Р. Јованова, 2020) под наслов „Жените и 
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лидерството: развој, стил на лидерство и ефикасност со анализа за застапеноста на 

жени лидери во Република Северна Македонија“. 

 

Значењето на истражувањето се стреми кон изведување нови научни сознанија и 

објективни вистини за предметот на истражувањето, односно откривање нови 

хевристички и верификаторни резултати како надоградба и дополнение на 

досегашните постоечки сознанија од асфалиалогијата. Ова овозможи да се појави 

интересот и потребата од научни сознанија кои ќе дадат придонес за суштествено 

третирање на жената во МВР и пошироко, а воедно и зацврстување на постоечките 

вредности, институцијата во кој работат жените и меѓучовечките односи помеѓу 

вработените.  

 

Самото научно оправдано истражување е практично оправдано, но доколку преку 

вакви истражувања не се иницираат прашањата на еднаквост помеѓу мажот и жената, 

секогаш жената ќе биде во втор план, без разлика дали тоа е во областа на безбедноста 

или во други сфери на општественото делување. Од тука произлезе потребата за едно 

вакво истражување кое ќе даде мал придонес како во науката од областа на безбедност, 

така и пошироко во општеството. 

 

7.  ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО  

 

Од реализираното истражување предвидено во докторскиот проект ќе се добијат 

сознанија за фактичката состојба за положбата на жената во организациските 

структури на Министерството за внатрешни работи, процесот и транспарентноста на 

постапката за унапредување.  

 

Проектот ќе даде одговори на прашањата поврзани со латентната димензија 

односно бариерите за поставување на жените на раководни позиции како и 

почитувањето и спроведувањето на законската рамка во пракса. 

 

8 .  ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА  

 

Истражувањето ќе допринесе да се донесат заклучоци за тоа дека cе уште треба да 

ce работи на зголемување на свеста, не само кај мажите, туку и кај жените со цел да ce 

смени традиционалната патријархална матрица во уредувањето на односите меѓу 

половите, која претставува реална пречка во остварувањето на фактичката родова 

рамноправност. Ќе допринесе да се засилат активностите за отстранување на 

дискриминацијата преку уривање на стереотипите и постигнување независност на 

жените. 

 

Ќе се заклучи дека овој проект би можел да биде значен во натамошното креирање 

на политиките и стратегиите за родова интеграција во Република Северна Македонија, 

која досега има имплементирано многу закони, директиви и политики релевантни за 

решавање на проблемот со родовата дискриминација.  
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