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ВОВЕД
Последниве години се забележителни придонесите што жените можат да ги дадат во разни
димензии на полициската работа, односно благото зголемување на бројот на жените во
системот на обука и меѓу вработените на полициските должности. Меѓутоа, за да можат
полициските служби поефикасно да одговорат на безбедносните потреби во своите
заедници, неопходно е систематски да се применат потребни мерки за што поуспешно
интегрирање на жените во составот на полицијата.

ЗОШТО СЕ СОСТАВЕНИ НАСОКИТЕ
Мрежата на жени - полицајци на Југоисточна Европа (Women Police Officers Network - WPON)
разви Насоки за родова сензитивна полициска пракса со посебен осврт на привлекување,
селекција и професионален развој на жените во полицијата. Насоките се сочинети:
 • заради идентификација на предизвиците во процесот на привлекување,
    селекција и професионален развој на жените во полициските служби на
    Југоисточна Европа;
 • заради развивање на поголемо разбирање за проблемите со кои се соочуваат
    жените во полиција;
 • со намера да се овозможи размена на информации за постоечките добри пракси
    од таа област и
 • да се дефинираат мерки со што ќе може да биде подобрена постоечката пракса.
Насоките се сочинети врз основа на анализи на податоци кои ги доставиле полициските
служби – членки на Асоцијацијата на шефови на полициите на Југоисточна Европа (SEPCA),
во одговорот на Прашалникот кој е развиен во Мрежата на жени - полицајци на Југоисточна
Европа.1  

ШТО ПРЕТСТАВУВААТ НАСОКИТЕ   
Насоките се замислени како прирачник за раководители, на сите нивоа во полицијата, а
особено за службите кои се занимаваат со образование, човечки ресурси и односи со
јавноста, како и со други структури во министерството за внатрешни работи и полицијата
кои имаат надлежности во доменот на регрутирање, прием, селекција и професионален
развој на припадниците на полицијата. Насоките идентификуваат низа конкретни мерки 
и предлагаат подобрени начини на постапување во областа на регрутирање, селекција 
и професионален развој, првенствено со користење на постоечките ресурси и без 
големи организациони промени. Сите препорачани мерки, првенствено се насочени кон 
натамошниот развој на ефикасноста и квалитетот на услугите коишто модерната полиција 
на XXI век би требало да им ги понуди на граѓаните и граѓанките, а тоа се постигнува со добро 
обучена, мотивирана и оптимално искористена работна сила. Многу од овие активности 
истовремено можат да бидат дополнително фокусирани и на специфични региони и/или 
малцински групи во земјите во кои постои изразена потреба за ваков вид диверсификација 
на припадниците/припадничките на полицијата.
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Насоките дефинираат четири специфични цели за постигнување поголема сензитивност на
полициските служби што се однесуваат на прашањата за родовата рамноправност и тоа:
 1) Да се привлечат поголем број квалификувани и мотивирани кандидатки и да се
     овозможи нивниот прием во системот на полициското образование и служба;
 2) Селекциониот процес да се направи сензитивен (чувствителен) во однос на
     прашањата за родовата рамноправност;
 3) Да се зајакне професионалниот развој на жените во полицијата и
 4) Да се овозможи напредување во кариерата на жените да не биде ограничено со
     формални и неформални препреки.

КЛУЧНИ ИДЕНТИФИКУВАНИ 
ПРОБЛЕМИ      
Документирано е дека и понатаму постојат предрасуди за полициската професија како
ексклузивно машка, односно, постојат стереотипи за традиционалната улога на жените
коишто претставуваат пречка на која жените често наидуваат во своето работно и пошироко
опкружување. Прелиминарните податоци кои ги доставија полициските служби укажуваат
дека во областа на образованието и во обуката за полициски должности жените се еднакво 
успешни, а често и поуспешни од мажите. Ова јасно покажува дека жените се недоволно 
искористен кадровски потенцијал.
 
Едукацијата за родовата рамноправност претставува најефикасен начин во борбата против
стереотипи. Таа е суштествена во полициското образование не само заради прифаќање на
поголем број жени во полицијата од страна на машките колеги, туку и заради развивање
на свеста за тоа безбедносните потреби на жените и мажите донекаде да се разликуваат
и дека полициската работа ќе биде ефикасна само ако тие разлики се уважат и на нив се
одговори. На пример, полицијата мора систематски да ја подига свеста и капацитетот на
своите вработени за да постапуваат ефикасно во случаите на основаното родово насилство.

Еден од многу важни, утврдени наоди во прашалникот е дека во значителен број на
земји е потребно и натаму да се развива родовата сензитивна статистика. Под родова
сензитивна статистика се подразбира статистичките податоци да се собираат според пол,
на пример колку има пријавени на основната полициската обука или полициска академија,
потоа податоци за примените, за оние кои успешно ја завршиле обуката или студиите, за
посетителите и посетителките на дополнителните обуки и семинари, за оние спрема кои се
покренати дисциплински постапки, како и за бројот и причините на оние кои ја напуштиле
професијата. Таков вид собирање податоци, овозможува поквалитетна анализа на
состојбата и евалуација на преземените мерки.

Борбата против стереотипи, едукацијата и 
воведувањето на родовата сензитивна статистика,
претставуваат предуслов за постигање на сите четири 
цели околу кои се структурирани Насоките на родовата 
сензитивна полициска пракса.
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КРАТКИ УПАТСТВА –
ПРЕДЛОЖЕНИ РЕШЕНИЈА 
1. Привлекување на поголем број квалификувани
и мотивирани кандидатки и нивниот прием во
системот на полициското образование и служба

За да се заинтересираат потенцијални кандидати и кандидатки за работата 
на полициските служби и со тоа се добијат најквалитетните кандидати и 
кандидатки за обука и работа, потребно е подобро информирање на 
јавноста и давање прецизни информации за барањата, специфичностите и 
ризиците на полициската работа.

Потребно е да се воспостави поактивна соработка со медиумите така што
во тематски емисии, интервјуа и документарни емисии, на јавноста да и се
приближи работата и улогата на полицијата, а покрај тоа, улогата,придонесот 
и значењето на жените во полицијата. Посебно да се води сметка во 
медиумите, полицијата да ја претставуваат и жени, како и да се промовираат 
успешни жени во полицијата.

Со цел информирање на поголемиот дел од популацијата, потребно е 
информациите за конкурсите да се огласуваат во различни медиуми, 
посебно во оние кои се наменети за женската популација.

За да се препознаат жените во полициската професија, информативниот 
материјал треба да содржи фотографии на жени на различна возраст како 
ја извршуваат полициската работа. Исто така, многу е значајно јасно да се 
огласуваат нормите и другите критериуми за прием, за да можат кандидатите 
и кандидатките навреме да бидат запознати со условите за прием.

Бидејќи целта не е само да се добие зголемен број пријави, туку е и потреба 
да се привлечат што поголем број квалификувани, добро информирани и 
мотивирани лица за извршување на оваа одговорна работа.Затоа треба што 
подетално да се информираат потенцијалните кандидати за полициската 
професија, и директно да им се овозможи да поставуваат прашања, како по 
електронски пат, така и лично.

Исто така, потребно е да се зголеми бројот на директни промоции како што
се „ден на отворена врата“, трибини во средните училишта, тркалезни маси
или учество на саеми за вработување и образование, и да се обезбеди во
тие настани да учествуваат жени од полиција, кои можат да даваат одговори
на прашањата поврзани со обуката и професијата воопшто, и посебно на
прашања на потенцијалните кандидатки за улогата на жените во полицијата 
и предизвиците што ги носи таа професија, особено од делови на земјата од 
каде доаѓаат помал број кандидати и кандидатки.

Потребно е посебно да се посвети внимание на припадничките на 
маргинализираните групи за да се зголеми нивната застапеност во 
полицијата, и со самото тоа, да се овозможи подобар контакт на полицијата 
со маргинализираните групи, како и подобар увид во нивните потреби. 
Исто така, и воспоставување соработка со невладините организации кои 
се во можност да понудат помош во привлекување на кандидатки и нивна 
подготовка за учеството на конкурси.

2  Пратете ни дополнителни примери на добра пракса по и-мејл, на адреса:
wpon@undp.org, за да можеме да ги вклучиме во базата на податоци и да ги
споделиме со останатите полициски служби во Југоисточна Европа.     

ПРИМЕР2

НА ДОБРА
ПРАКСА 1:
Албанската полиција
и Криминалнистичко-
полициската
академија во Србија
дистрибуираат
информации за
кампањите за упис
преку списанија кои
имаат првенствено
женска публика,
за да го привлечат
нивното внимание.   
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ПРИМЕР
НА ДОБРА 
ПРАКСА 2:

Критериумите за
селекција при приемот
во полицискиот систем
на образование, се
идентични за жените и 
за мажите; повеќето
анкетирани полициски
служби посебно
истакнуваат дека
исклучок е единствено
нивото на физичката
подготвеност
и моторичките
способности, висината
и тежината, и во некои
сегменти на проверка
на здравствените
способности 
поради различните 
морфолошки
карактеристики на
жените и мажите.



2. Селективниот процес да се направи сензитивен на
прашањата за родова рамноправност

За да се направи процесот на селекција посензитивен во врска со прашањата 
за родовата рамноправност, и тоа во земји во кои не постои доволен број 
пријавени кандидатки, се препорачува подобра организација во однос на 
подготвителната настава за кандидатките со што би им се овозможила 
подобра подготвеност во учеството на конкурс. Во текот на подготвителната 
настава, потребно е подетално да се претстави процесот на селекција, 
критериумите на селекција и видовите тестови кои се полагаат.

Потребно е да се воведе задолжително учество на жени и мажи во тимовите 
за прием и конкурсните комисии, како и обезбедување услови сите членови 
да поминат најмалку основен курс за родова рамноправност.

За да биде јасна пораката што полициските служби ја праќаат дека 
прашањата за родова рамоправност се земаат сериозно, таму каде не 
постои таква процедура, потребно е да се воведе проверка на кандидати и 
кандидатки во селективниот процес во однос на семејното или сексуалното
насилство, и во случај да сториле едно од овие две дела во минатото, да им
се оневозможи вработување во полиција.

Онаму, каде постои квота за жени, истата треба да се интерпретира како 
минимум, а не максимум на запишани/примени, за да не се случува жените 
да бидат одбиени иако се поквалификувани од мажите – само затоа што 
„квотата е пополнета“. Во земјите во кои се применува систем на квоти, 
потребно е да се воведе мониторинг на примена на таа мерка за да се утврди 
која е долната граница за прием на жени и мажи и колку се тие успешни во 
текот на обуката или во работата. Резултатите на мониторингот мора да 
бидат јавни и транспарентни.

ПРИМЕР
НА ДОБРА
ПРАКСА 3: 

Со оглед на тоа дека
не се пријавуваат
доволен број жени за
полициско образование
во Албанија, во 2011
година е иницирана
кампања, посебно
насочена кон жените.
Организирани
се програми за
подготовка на
кандидатките за упис
во основно полициско
образование, во
сите делови на
земјата. Сесиите на
обука се фокусираа
на предизвиците и
добрите страни на
полициската професија,
како и со запознавање
на обрасците за
пријавување, процесот
на полагање на
приемниот испит и
процедури кои се
применуваат во текот
на овој процес. Покрај
ова, претходната
обука се смета како
добра можност да се
разјасни секоја дилема
во врска со процесот
на регрутирање
и неговите фази.
Проценето е дека тоа
е добар инструмент
за зголемување
на учеството на
жените во основната
полициска обука. На
веб-страницата на
албанската полиција
се наоѓаат материјали
кои им нудат повеќе
информации на
жените за полициската
професија. Исто така,
развиен е и промотивен
материјал наменет за
жените што содржи
информации за нив.
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3. Да се зајакне професионалниот развој на жените
во полицијата   

Еден од суштествените елементи во успешното интегрирање на жените во 
полициската служба претставува и постоењето на доволен број ментори за 
работа со нововработените за време на приправничкиот стаж. Потребно е меѓу 
менторите да се зголеми бројот на жените, како и во обуката за ментори да 
се вклучи сензибилизација во однос на прашањата за родова рамноправност.

Бидејќи повеќето полициски служби, систематски не го следат бројот и видот на 
дополнителните обуки кои вработените ги поминале, неопходно е да се воведе 
прибирање и следење на тие податоци, поделени според пол. Спроведеното 
испитување во 2009 година покажа дека жените во помал број од мажите, мислат 
дека дополнителните обуки рамноправно се достапни и за жените и за мажите.3

За да можат жените да придонесуваат во ефикасноста на полициската работа 
рамноправно со мажите, како и да можат да напредуваат во кариерата, потребно 
е да се подобри достапноста на жените во сите видови едукација и дополнителни
обуки. Тоа, во пракса значи дека доколку условите ги исполнуват два кандидати,
потребно е да се даде предност на жената поради малиот број жени на високи 
позиции. Многу е важно да не се подразбира дека жените не сакаат да учествуваат
во дополнителните обуки заради семејни обврски или затоа што во некоја 
поранешна прилика не ја искористиле понудената можност.

Исто така, потребно е да се води евиденција зошто жените или мажите ја 
напуштаат полицијата, некои посебни служби или единици во неа, како 
и да се знаат причините за напуштање на обуката. За да се соберат овие 
видови податоци, потребно е да се воведе излезно интервју или да им се 
даде можност на вработените да пополнат прашалник во кој ќе можат да 
ги објаснат причините за напуштањето. Таков вид податоци ќе им овозможи 
на полициските служби подобар увид во проблемите со кои вработените се 
соочуваат, како и воведување мерки да се отстранат нивните проблеми.

3 Воспоставување Мрежа на жени полицајци во Југоисточна Европа – Резултати
на испитување (2009), достапно на: http://www.seesac.org/wpon-publications/1/.

ПРИМЕР
НА ДОБРА
ПРАКСА 4: 

Иако жените се
помалку застапени
во полииските
академии од мажите,
тие многу често се
еднакво успешни
како и мажите, ако
не и поуспешни.
Полициските
служби во БиХ –
Министерство за
внатрешни работи
(МВР) на Република
Српска, Бугарија,
Црна Гора и
Србија евидентираат
статистички податоци
за посетителите
на обуката или
студентите. Во
Бугарија помеѓу 10%
најуспешни студенти
во 2010 година,
50% се жени и 50%
мажи. Во Молдавија
во 2010 година
меѓу најуспешните
студенти 11 се жени
и пет мажи, а во 2011
година - три жени и
четири мажи. Во Црна
Гора, во 2006 година
на Полициската
академија, од
17 студенти кои
го завршиле
школувањето по
програмата за
занимање - полицаец
со одличен успех,
10 се жени и седум
мажи.

ПРИМЕР НА ДОБРА ПРАКСА 5:

Во три земји се прибираат податоци за 
бројот на оние кои го напуштиле полициското 
школување или служба според полот (БиХ – 
МВР на Република Српска, Бугарија, Србија за 
основна полициска обука и Криминалистичко-
полициска академија), пет собираат податоци 
за причините на напуштање поделено според 
пол (Албанија, БиХ – МВР на Република 
Српска, Бугарија, Молдавија, Србија за 
основна полициска обука и Криминалистичко-
полициска академија). Врз основа на тие 
податоци, можно е да се креираат мерки кои 
би го спречиле губењето на посетителките 
и посетителите на обуката, студентите и 
вработените.
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ПРИМЕР НА ДОБРА ПРАКСА 6:

Во Србија до крајот на 2011 година, во повеќето 
полициски управи беше организирана едукација 
за вработените на тема родова рамноправност и 
родово основано насилство. Во МВР на Република 
Српска (БиХ) во текот на јуни 2011 година се одржа 
првиот од низа курсеви под наслов „Стручно 
усовршување на полициските службеници 
на МВР на Република Српска во областа на 
родово и сексуално насилство“. Цел на курсот 
е оспособување на полициските службеници и 
службенички за комплетно извршување на работи 
и постапување во случаи на основано родово и 
сексуално насилство. Курсот се реализира во 
Управата за полициско образование, во траење од
пет дена или 40 наставни часови, и до сега на него 
учествуваа околу 40 припадници и припаднички 
на полицијата. Курсевите се организирани со 
поддршка на Програмата на обединетите нации за 
развој (UNDP).
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ПРИМЕР
НА ДОБРА
ПРАКСА 7:

Претставничките
на механизмите
за родова
рамноправност во
полициските служби
на БиХ – МВР на
Република Српска,
Хрватска, Црна
Гора и Албанија
во својата работа
често соработуваат
со претставниците
на другите
механизми за родова
рамноправност кои
се воспоставени
во нивните земји
како што се
парламентарен
одбор или
канцеларија на
владата, или
претставници и
претставнички
на невладини
организации,
кои можат да
дадат експертска
поддршка во
спроведувањето на
националните закони
и акционите планови
за постигнување
на родова
рамноправност. 
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ПРИМЕР НА ДОБРА ПРАКСА 8:

Мрежата на жени - полицајци на Југоисточна Европа (WPON) е формирана во 
ноември 2010 година во Сараево, Босна и Херцеговина, под покривителство 
на Асоцијацијата на шефови на полиции на Југоисточна Европа, од страна на 
номинирани претставници на девет полициски служби во Југоисточна Европа 
(Албанија, Федерална управа на полиција (ФБиХ), Министерството за внатрешни 
работи на Република Српска (БиХ), Бугарија, Црна Гора, Хрватска, Поранешна 
Југословенска Република Македонија, Молдавија и Србија) со цел да се 
промовира прашањето на родовата рамноправност во полициската пракса.

Во 2011 година, е формирано Здружението „Мрежа на жени МВР РС-RS WPON“, 
како и Здружението „Мрежа на жени - полицајци“ во Босна и Херцеговина со 
цел да овозможат поврзување на жените, разменување информации и искуства, 
промовирање на принципите за родовата рамноправност во полицијата и 
професионален развој на жените.

4. Да се овозможи напредувањето во кариерата 
на жените без ограничување со формални и 
неформални препреки

Многу е важно да се отстранат формалните и неформалните препреки за
напредување на жените во службата. Неопходно е да се подига свеста 
на вработените за родовата рамноправност со предавања, тркалезни 
маси, семинари. Содржини за родовата рамноправност, со посебен осврт 
на родовото основано насилство е потребно да се воведат во системот 
на образованието. За сите службеници и службенички потребно е да се 
спроведе континуирана едукација за важноста и улогата на полицијата 
во постапувањето во случаи на основано родово насилство. Покрај тоа, 
исклучително е важно раководството да заземе решителен став против 
родови стереотипи во секојдневната работа, како и да преземе соодветни 
мерки против припадници на полицијата - сторители на основано родово 
насилство.

Потребно е да се воведе механизам за промовирање на родовата 
рамноправност (на пример, именување советник или советничка во врска со 
родовата рамноправност или именување на лице задолжено за промоција на 
родовата рамноправност во секоја организациона единица) во оние полициски 
служби во кои не постои, аво оние каде постои, да се зајакне неговата улога.

Потребно е да се поддржи воспоставувањето на асоцијацијата на жените во 
полицијата и нивната работа.
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За да бидат во можност полициските служби да го искористат максималниот
потенцијал на жените во обуката и во службата, потребно е да се прилагодат
униформите, опремата и оружјето коишто ги користат во својата работа. Во
процесот на одлучувањето за изгледот на униформата или за опремата која
се користи во работата, неопходно е да се вклучат жените кои ќе бидат 
нивни кориснички. Во текот на идните набавки, потребно е да се разгледа 
купувањето на оној вид оружје и опрема кои повеќе би одговарале на 
морфологијата на жените.

Прилагодувањето на опремата и општите услови на работа е од клучно значење
за успешното спроведување на политиката на еднакви можности. Важно е 
полициските служби да направат што е можно повеќе за да го уважат фактот 
дека меѓу оние кои ја посетуваат обуката и меѓу вработените сè повеќе се жени. 
Во таа смисла, треба да биде разгледано и користењето на родовиот сензитивен 
јазик во однос на имињата на функциите и позициите во полицијата. И покрај 
што е тоа тема за која почна да се зборува дури во последните неколку години, 
со зголемувањето на бројот на жените во професиите кои беа традиционално 
машки, со воведувањето на машки и женски форми на имиња на позициите во 
полицијата, би се придонело жените во полицијата да станат повидливи.

ПРИМЕР
НА ДОБРА
ПРАКСА 9: 

Во Хрватска се
користи родов
сензитивен јазик.
Функциите во
полицијата се
дефинирани и се
користат во машки
и женски род:
полицаец/полицајка,
водител/водителка,
началник/началничка,
раководител/
раководителка.
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ПРИМЕР НА ДОБРА ПРАКСА 10: 

Во Хрватска, при одлучувањето за деловите на женската униформа учествуваат поголем број жени кои 
се претставнички на сите родови на полицијата, како и претставници на сите синдикати кои делуваат во 
Министерството. Машките и женските униформи имаат исти основни делови, но женските артикли се разликуваат 
од машките, по кројот. Женските и машките панталони се исти, но од предната страна се вшиени наместо да 
имаат набор, а затворачот се закопчува со помош на патент-затворач. Женската кошула, со долги и кратки 
ракави изгледа исто и е изработена од ист материјал како машката кошула, но истата е струкирана со помош на 
вшивување. Во свечената униформа жените имаат шапка, женското палто изгледа исто како и машкото палто, 
но е струкирано со помош на вшивување, како и во свечена униформа, жените имаат здолниште Со свечената 
облека, жените добиваат свечени кондури кои се изработени од природна кожа, црна боја, модел на класични 
салонки со пониска потпетица. Со свечената униформа жените носат марама, а мажите вратоврска.
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За да се постигне безбедно работно окружување, потребно е стриктно 
да се применуваат законски и интерни механизми на пријавување на 
сексуално вознемирување и дискриминација и да се поттикнуваат жртвите
на насилство да ги пријавуваат тие видови на вознемирување. Тамо 
каде тие механизми не постојат, потребно е да се воведат механизми 
за пријавување на сексуално вознемирување и уценување. Потребно 
е раководните структури,, континуирано, да заземат решителен став за 
неприфатливоста на сексуално вознемирување на работното место, да 
даваат пример со своето однесување и ставови, како и да ги санкционираат 
сторителите и да ги заштитат жртвите. Со издавање брошури, предавања 
или стручни текстови во интерни списанија, потребно е да се подига свеста 
на вработените за тоа што е сексуално вознемирување и уценување и кои 
механизми постојат за пријавување на такви случаи.

Потребно е да се оневозможи породилното отсуство да претставува пречка 
за унапредување. Во оние полициски служби, во кои услов за напредување 
е непрекината работа во определен временски период, да се разгледа 
можноста породилното отсуство да се изедначи со боледување поради 
повреда на работа или недвосмислено да се регулира дека во случај на 
породилно отсуство, непрекината работа не треба да стои како услов за 
унапредување. 

Потребно е да се промовираат правото и обрската на двата родители за 
грижата на децата. Да се поттикнуваат татковците (или старателите) на малите 
деца да ги користат правата поврзани со грижата за деца, потребно е да се 
разгледа како да се мотивираат мажите да преземат повеќе грижа за семејните 
обврски и да им се овозможи да поминат повеќе време со семејството. Да 
се разгледа можноста за воведување на флексибилно работно време за 
родителите на мали деца (на пр. половина на работното време), како и да се 
овозможи непречено користење на посебни услови за мајки на мали деца 
поврзани за ослободување од сменска работа, преместување на работа вон 
местото на престој и слично, односно да се воведат такви решенија таму 
каде не постојат и да се води сметка за распределба на смените кога двата 
сопружници, родители на мали деца, се вработени во полицијата.



НАСОКИ ЗА РОДОВА
СЕНЗИТИВНА ПОЛИЦИСКА
ПРАКСА СО ПОСЕБЕН
ОСВРТ НА ПРИВЛЕКУВАЊЕ,
СЕЛЕКЦИЈА И 
ПРОФЕСИОНАЛЕН
РАЗВОЈ НА ЖЕНИТЕ ВО
ПОЛИЦИЈА

За да навлезат полициските служби до поширок круг на 
потенцијални кандидати и кандидатки, и со тоа добијат 
најквалитетни кандидати и кандидатки за обука и 
работа, потребно е подобро информирање на јавноста, 
односно давање на подетални информации за барањата, 
специфичностите и ризиците на полициската работа. 
Регионалното истражување во 2009 година покажа дека 
во врска со полициската професија, во повеќето земји, 
жените најчесто се информирани преку незванични извори
(пријатели и членови на семејството – вкупно 51%), дури 
потоа преку извори на министерствата (28%) и средствата
на јавно информирање (16%).4  Информирањето често 
е препуштено на јавните сервиси (ТВ и интернет) 
и индивидуалната мотивираност на кандидатите и 
кандидатките за лично известување околу можностите и 
условите за вработување во полиција.

За да приемот на жените во полиција не се потпира 
првенствено на оној дел на популацијата кој има семејни 
врски со полицијата, потребно е поинтензивно да се работи 
на привлекување на поширок круг на кандидатки. Поради 
тоа е потребно да се спроведува медиумска кампања 
со цел да се подобри вкупната слика за полицијата во 
јавноста, а со тоа и зголемување на бројот на жените 
во системот. Имено, претставувањето на полицијата во 
медиумите е во голема мера стереотипно, се појавуваат 
исти луѓе, а жените, воглавно, настапуваат само во врска 
со малолетничката деликвенција и сексуалните деликти. 
За да можат да се урнат стереотипите за поделбата на 
машки и женски работи, службите за односи со јавноста 
треба да ја зајакнат соработката со медиумите низ

4 Воспоставување Мрежа на жени полицајци во 
Југоисточна Европа – Резултати на испитување (2009), 
достапно на: http://www.seesac.org/wpon-publications/1/. 

Да се воспостави
поактивна соработка
со медиумите 
и во тематски 
емисии, интервјуа и 
документарни емисии,
на јавноста да и се
приближи работата и
улогата на полицијата
и во рамките на тоа,
улогата и придонесот 
на жените во 
полицијата;
да се води сметка во
медиумите, полицијата
да ја претставуваат 
жени; да се 
промовираат 
успешните
жени во полицијата,
вклучувајќи ги и 
жените во патрола 
чија работа ја следат 
ТВ екипи

На интернет
страницата на
полициската служба
да се претстават
информации за
улогата на жените во
полиција, фотографии,
опис на работите 
кои ги извршуваат и 
предизвиците со...

Да се
промовира
полициската
професија

ЦЕЛ: Привлекување на поголем број квалификувани и мотивирани кандидатки и
овозможување на нивен прием во системот на полициското образование и служба
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гостување на жените во информативни, тематски и други
емисии кои во полицијата работеле во разни служби на
различни нивоа и истите да прикажуваат разни апекти на
професијата-полицаец, истакнувајќи ја улогата на жените
во полицијата. Популаризација на професијата со помош
на новинарски екипи кои ќе ги следат мешовитите патроли,
исто така е важна.

Да се популаризира професијата, потребна е поактивна
соработка со училиштата и со тоа на децата и 
средношколците би им се приближила работата и улогата 
на полицијата во заедницата, а со тоа и улогата на жените 
во полицијата. Особено треба да се води сметка во овие 
настани активна улога да земат жени од полицијата.

Полициската служба на Албанија, незадоволна со бројот на 
пријавени жени, иницира правни промени и заврши нацрт- 
амандмани на прописите за кадри, со кои се предвидува 
дека минимум 50% од оние кои се примени во основното 
полициско образование мора да бидат жени, а доколку 
тоа не се оствари, полицијата мора да спроведе кампања 
за регрутирање, во која цел ќе бидат само жените. Така, 
во 2011 година, првпат, на основната обука се примени 
само жени, а полицијата во текот на годината спроведе 
интензивна кампања што ја опфати целата земја и чија цел 
беа само жените. Во овој пакет-мерки стои и одлагањето 
на обврската за поседување возачка дозвола во моментот 
на уписот, бидејќи е заклучено дека таа одлука посебно ги 
погодува потенцијалните кандидати од женскиот пол. Тие 
се обврзани да го положат испитот за добивање возачка 
дозвола до завршување на обуката.

 ...кои се соочуваат; 
да се претстават 
успешни жени 
во полицијата и 
нивната работа

Да се воспостви
активна соработка
со училиштата
и на децата да
им се приближи
работата и улогата
на полицијата во
заедниците и, во
рамките на тоа,
улогата на жените
во полицијата; да
се води сметка,
во тие настани,
активна улога да
земат жени од
полицијата

Да се објавуваат
конкурсите во
различни медиуми,
вклучувајќи ги и
оние кои се свртени
кон женската
популација и
малцинствата

Да се вклучат
фотографии на жени
од различна возраст
на разни полициски
работи, а посебно
да се истакнат
успешните жени во
полицијата

Да се интензивира
дистрибуција на
плакати и друг
промотивен
материјал со
фокусирање на
женската популација

Да се информираат
заинтересираните
за конкурсите

Кога се објавуваат конкурси за упис во основното 
полициско образование или полициска академија, 
информациите за тоа се објавуваат воглавно на интернет - 
страницата на Министерството за внатрешни работи и во 
дневните весници. Често се наведува контакт-телефонот 
на кој заинтересираните можат да се јават и подетално да 
се информираат за конкурсот. Само две полициски служби 
(Албанија и Криминалистичко-полициската академија на 
Србија) наведоа дека информациите за конкурсите се 
објавуваат и во медиумите кои имаат првенствено женска 
публика за да привлечат повеќе кандидатки за упис. 
Полициските служби на Албанија, Црна Гора, Молдавија 
и Србија наведоа дека водат сметка фотографиите кои 
ги користат, да прикажуваат не само мажи, туку и жени 
при извршувањето на полициските работи, со што за таа 
професија би ги заинтересирале и жените.

Полициската служба на Албанија наведе дека на веб- 
страницата на Министерството постојат материјали, 
како што се летоци, постери и брошури кои на јавноста 
и ја покажуваат улогата на жените во полицијата5, a 
дизајнираа и ТВ-спотови, документарен филм (http://
www.youtube.com/ watch?v=mkHQsFN_nog) и организираа 
делење летоци за да ги привлечат жените од различни 
општествени категории.

5Да се види на: www.asp.gov.al.



Министерството за внатрешни работи на Република 
Хрватска наведува дека, иако во последните неколку 
години не се изработувани посебни пропагандни 
материјали за прием на школување, Министерството 
издаде весник „Мир, углед, доверба“, како и разни 
брошури и друга литература, во кои објавуваа текстови, 
интервјуа со полициски службеници, нивни слики во 
службена униформа и слично, а со кои се поттикнуваат 
жените за поднесување пријави за конкурс за прием во 
службите на Министерството.

Материјалот да
се доставува до
јавните служби
во кои е масовно
присуството на
жените, како и во
спортски центри,
фитнес-клубови,
јавни институции

Широко да се
огласуваат јасно
дефинирани
норми на физичка
подготвеност и
други критериуми
за прием на 
жените;
навремено да
бидат запознати
со условите; да
се известуваат
со брошури и преку
интернет

Да се зголеми
бројот на директни
промоции како
што се: „ден на 
отворена врата“, 
трибини во средните
училишта, 
тркалезни маси, 
учество на саеми 
за вработување 
и образование, и 
да се обезбеди 
во тие настани да 
учествуваат жени 
од полицијата кои 
можат да одговараат 
на прашања што 
се однесуваат во 
врска со обуката/
професијата 
воопшто, и посебно 
на прашања на
потенцијалните
кандидатки за
улогата на жените 
во полицијата и 
предизвиците на 
таа професија, 
посебно во деловите 
на земјата од каде 
доаѓаат помал 
број кандидати и 
кандидатки

Да се овозможи
директен контакт
на потенцијалните
кандидати
и кандидатки со
вработените
во полицијата

Како целта не е само зголемен број на пријави туку и 
привлекување на што поголем број квалитетни, добро 
информирани лица за извршување на оваа одговорна 
работа, треба подетално да се известат потенцијалните 
кандидати за полициската професија и да им се овозможи 
директно да поставуваат прашања, како преку електронски 
пат, така и лично. Многу се важни промоциите засновани 
на директен контакт со потенцијалните кандидатки 
бидејќи нудат можност за претставување на личното 
искуство и можност за поставување прашања од страна 
на потенцијално заинтересираните. Тие можат да се 
организираат во вид на „ден на отворена врата“, учество 
на саеми за вработување и образование, трибини за 
ученици од III и IV клас на средните училишта, а посебно 
во помалите места. Во нивната подготовка можат да се 
вклучат и локалните невладини организации коишто 
можат да допрат до жените-припаднички на малцински 
и маргинализирани заедници. Полициските служби, 
исто така, треба да да овозможат директен контакт 
со заинтересираните потенцијални кандидати и со тоа 
воведување дежурни телефони во текот на кампањите 
за упис, преку електронска пошта на МВР или преку 
студентската служба на полициските академии.
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Одделни служби (Црна Гора, Србија) наведуваат учество на 
саемот за вработување на органите на државната управа, 
како и на саемите на образование, а некои организираат 
„денови на отворени врати“ кога потенцијалните кандидати 
и кандидатки можат да дојдат и да добијат одговори 
на прашањата за полициската професија. Во повеќето 
полициски служби, најмалку еднаш годишно постои пракса 
на организирање ваков ден. Во Бугарија „ден на отворена 
врата“ се организира во сите 28 подрачни управи на МВР, 
најчесто во контекст на кампањи за регрутирање, како и во 
тек на прослава на денот на полицијата и МВР, во целата 
земја. Во Албанија е проценето дека е тоа добра можност 
потенцијалните кандидати лично да се распрашаат за 
организацијата на полицијата и за начинот на кој полицијата 
ги извршува должностите што се во рамките на контекстот 
на филозофијата на полицијата во локалната заедница, 
усвоена во 2000 година.                                                                                             

Во Молдавија, во месеците март и април се организираат 
денови на отворени врати на академијата на МВР Stefan cel 
Mare, во Федерацијата на БИХ на Полициската академија, а 
во Србија во Центарот за основна полициска обука. Во Црна 
Гора, одделни организациони единици на пр. Специјалната 
антитерористичка единица и Посебната единица на 
полицијата, организираат вакви директни контакти со цел 
запознавање и информирање на студенти/студентки и 
средношколци/средношколки за работата на тие единици 
и нивната обученост и подготвеност за решавање на 
најтешките безбедносни предизвици.

Меѓутоа, една од анкетираните полициски служби 
забележува дека на такви настани многу ретко се повикани 
жените-полицајци да зборуваат за својата работа. 
Полициските служби на Албанија, Бугарија и БИХ – МВР на 
Република Српска наведуваат дека жените вработени во 
полицијата учествуваат на промотивните настани, им даваат 
информации на потенцијалните кандидати и кандидатки, 
учествуваат во дискусиите и одговараат на поставените 
прашања. Донекаде, тоа се поврзува со работата на 
полицијата во заедницата, а на друго место се нагласува 
дека вакви настани обично се планираат и организираат во 
тесна соработка со прес-центарот и службите на МВР за 
односи со јавноста. 

Криминалистичко-полициската академија во Белград од 
2009 година спроведе презентации и делења промотивен 
материјал во средните училишта и во подрачните полициски 
управи, а тоа резултираше со зголемување на бројот на 
пријавените на конкурсите за упис секоја наредна година.

Да се внимава
конкурсниот
материјал да
содржи број на
телефон или e-mail
адреса на кои
потенцијалните
кандидатки и
кандидати можат
да добијат повеќе
информации
за конкурсот и
за полициската
професија

Да се воспостави
соработка со
невладини
организации и со
нивна помош да се
привлечат жените
на маргинализирани
групи (на пр. Ромки)

После секоја 
кампања за прием 
да се направи 
евалуација (низ 
анкета или интервју 
со кандидатките) 
и во креирањето 
на следната 
кампања да се 
земат предвид 
така донесените 
заклучоци и 
препораки

Да се утврди
успешноста на
кампањата

Во поглед на евалуација на кампањата за прием и 
евентуалните анкети меѓу жените за тоа како се вработени 
во полицијата, за нивното искуство во работата и 
користењето на така добиените информации вокреирањето 
на кампањата за вработување, повеќето полициски 
управи немаат искуство. Полициската служба на Албанија 
наведува дека после секоја кампања, се состанува одбор за 
вработување на кандидати, којшто подготвува известување 
идентификувајќи ги недостатоците, а потоа севкупниот 
материјал го предава на директорот на полицијата како 
би можеле овие искуства да бидат земени во предвид при 
следната кампања.
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Повеќето полициски служби не организираат посебна 
обука за подготовка на кандидатите и кандидатките 
за упис во полициските училишта. Криминалистичко- 
полициската академија во Белград, по распишување 
на конкурс, а пред почеток на процесот на селекција на 
кандидати/кандидатки, организира подготвителна настава 
за мажи/жени под еднакви услови, која, помеѓу другото, 
вклучува и физичка подготовка за полагање приемен 
испит. Албанската државна полиција во 2011година, 
првпат понуди програма за подготовка на кандидатки, за
да се олесни нивното запишување во основната полициска 
обука. Ова подразбираше организирање на тркалезни 
маси на кои кандидатките беа запознати со предизвиците 
на оваа одговорна професија, како и подготовка за 
полагање тестови. Таквиот вид подготовка беше посебно 
значаен во деловите на земјата во кои претходниот упис 
на жените беше многу мал.

Подготовките можат да придонесат во привлекување на 
поголем број квалификувани кандидатки. На подготовките, 
организирани од страна на надлежните институции - 
полициските академии, во големи системи и простори 
(спортски сали),со користење на постоечките ресурси, за 
мал надомест можат да се ангажираат и невработени или 
пензионирани професори. Во подготовките за приемните 
испити можат да се вклучат и локални невладини 
организации – некои од нив се заинтересирани да помогнат 
во подготовката за тестирање на ученички - припаднички 
на маргинализираните групи.

Да се организираат 
подготовки 
за полагање 
приемни тестови 
за потенцијални 
кандидатки во 
случаи кога постои 
недоволен број на 
пријавени

Да се организира 
обука или 
подготвителна 
настава за 
кандидатките за 
што поуспешно 
да го поминат 
конкурсот

Посебно внимание 
да се обрне на 
припадничките на 
маргинализираните 
групи за да се 
зголеми нивната 
застапеност во 
полицијата, и да
се воспостави 
соработка со 
невладини 
организации кои би 
можеле да помогнат 
во привлекување 
на кандидатки и во 
нивната подготовка 
на конкурс

Да се вклучат 
жените од 
полицијата да 
им помогнат на 
кандидатките и 
кандидатите во 
подготовките 
за полагање на 
приемни тестови.

Да се искористат 
постоечките 
ресурси на 
полициските 
академии, сали 
и полигони во 
полициските 
управи; да се 
разгледа можноста 
за ангажирање 
пензионирани
или невработени 
професори.

ЦЕЛ: Селекциониот процес да се направи сензитивен за прашањата на родовата 
рамноправност
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Долгорочно гледано, потребно е да се утврди дали успехот 
на влезните тестови е во корелација со успешноста за 
извршување на полициските работи, т.е. со наредните 
резултати на успехот во службата, бидејќи постои 
можност критериумите кои се применуваат во одделни 
фази на селекцијата, почнувајќи од типот на психолошките 
тестови и елементи на физичкиот аспект на проверка да 
бидат надминати. Во соработка со научни институции 
од разни профили – факултети и институти, може да се 
согледа можноста за користење на подобри параметри на 
селекција.

Да се воспостави 
соработка со 
научни установи 
(факултети и 
институти) за да се 
согледа можноста 
на воведување
и користење 
соодветни 
параметри (на 
пр. помодерни 
психотестови)

Да се утврди 
дали успехот на 
влезните тестови 
се во корелација 
со успешноста, 
т.е. резултатите 
добиени подоцна 
во текот на 
работата во 
службата.

Да се воведе 
задолжителното
учество на 
жените и мажите 
во тимовите за 
прием/конкурсните 
комисии

Да се обезбеди 
родова 
сензибилизација 
кај членовите 
на комисиите за 
прием

Да се воспостави 
едукација на 
надлежните за 
изработка на 
критериумите за 
вработување
за потребата на 
спроведување 
еднаква 
достапност на 
работните места за 
жени и мажи.

Да се зајакне 
родовата
сензитивност на 
селекционите 
комисии

Да се 
осовременат 
приемните 
тестови

Според податоците на полициските служби, воглавно, 
тимовите за селекција на кандидати , во својот состав имаат 
и жени, но тоа е ретко пропишано како задолжително. 
Во Србија е задолжително, во составот на комисијата за 
селективното интервју за прием во основната обука од 
четири членови, еден до два, да бидат жени. Во составот 
на другите селекциони комисии се наоѓаат и мажи и 
жени, а нивниот број е условен со конкретната кадровска 
структура во одделни области. МВР на Република 
Српска (БиХ) и Бугарија наведуваат дека во комисиите се 
застапени двата пола, но дека тоа не е пропишано како 
задолжително. Во Црна Гора при одлучувањето за избор 
на кандидати мора да се води сметка за остварувањето 
на правата на сразмерна застапеност на мажите и жените, 
припадници на малцински народи или други национални 
заедници.

Повеќето полициски служби наведуваат дека членовите 
на селекционите комисии немааат никаква посебна 
едукација за родовата рамноправност. Центарот за 
основна полициска обука во Србија наведува дека постои 
едукација на одделни членови на тимовите за селекција 
во областа на родова рамноправност и во областа на 
спречување на насилството. Во Бугарија и БиХ – Република 
Српска, со перманентно усовршување на сите актуелни 
теми, членовите на комисиите се запознати со значењето 
на родовата рамноправност и улогата на министерството 
во таа област. Поради тоа, препорака е, во тимовите за 
прием секогаш да бидат вклучени и жени, а пожелно е 
сите членови на комисијата претходно да минат обука за 
родова рамноправност.
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Неколку полициски служби проверуваат дали кандидатот 
е правосилно осудуван за кривични дела од користољубие 
или други нечесни побуди, или е казнуван/а за прекршочни 
дела потив јавниот ред и мир со обележје на насилство 
или за друго прекршочно дело за што станува недостоен/
на за извршување на полициската служба, како и дали се 
работи за лице чие досегашно однесување, навики или 
склоности укажуваат на недоследности при извршување 
во службата.

Во Србија, за прием на основната полициска обука се 
вршат проверки низ казнената евиденција и оперативни 
проверки на теренот. Во рамките на селективното 
интервју, тоа се работи низ сегмент на идентификување 
на релевантните социјални ставови. Сите кандидатки 
и кандидати кои го полагаат приемниот испит на 
Криминалистичко-полициската академија се упатуваат на 
т.н. безбедносна проверка, која, меѓу другото, подразбира 
и увид во кривични и прекршочни евиденции за секој 
кандидат/кандидатка од страна на надлежните служби.

Неколку полициски служби наведуваат дека не 
спроведуваат никакви безбедносни проверки на 
кандидатите.

Детално 
испитување на 
можен историјат 
на кршење на 
човековите 
права, 
насилство во 
семејството или 
сексуалното 
насилство меѓу 
кандидатите и 
кандидатките, 
во процесот на 
селекција

Онаму каде 
постојат квотите
за жени, треба 
да бидат 
интерпретирани 
како минимум, 
а не како 
максимум на 
запишани/ 
примени

Да се воведе 
следење 
на успех од 
обуката, 
резултати 
во работата, 
движење во 
службата, 
анкети со 
жените во 
полицијата, за 
да се направи 
евалуација за 
примената на 
системот на 
квоти

Проверка на 
кандидатите и 
кандидатките од 
аспект на кршење 
на човековите 
права, насилство
во семејството 
или сексуалното 
насилство

Да се воведе 
мониторинг на 
примената на 
системот на квоти 
каде тој постои

Неколку полициски служби наведуваат дека при упис на 
основната полициска обука, полициската академија или 
високото училиште за внатрешни работи, за класа, се 
планира точен број односно процент на запишани канидати 
од женскиот пол. Тоа значи дека е пропишана некаква 
квота за упис, што често се интерпретира како максимум 
на запишани жени, а не како минимум, што може да доведе 
до одбивање на кандидатките кои се поквалификувани од 
машките колеги бидејќи нема доволно места за нив.

Меѓутоа, има и полициски служби кои наведуваат дека 
при одлучувањето за прием на работен однос, комисијата 
формира листа на кандидати врз основа на резултатите 
постигнати на тестирањето, без оглед на пол. Според 
податоците од МВР на Хрватска тие од 2006 до 2011година 
имаат помеѓу 18% и 37% жени меѓу запишаните на 
програмата на средношколско образование на возрасни, 
за занимање - полицаец, без примена на квота. Во 
Хрватска, во текот на 2010 година, жените претставуваа 
30% од сите кои успешно ја завршиле основната обука 
и 20% од сите кои завршиле полициска академија, што 
е добар пример на застапеност на жените во значителен 
процент, без примена на квота.

Полициските служби не вршат посебни анализи за 
ефектите на посебните мерки и квоти. Поради тоа, треба 
да се зајакне следењето на системот на квоти: собирање 
податоци, следење на резултатите од работата и 
движењето во службата, анкета со жените и врз основа на 
темелна анализа ,да се направи евалуација на тој систем.

Во случај да не се применуваат квоти, потребно е да се 
применуваат други мерки со кои ќе се заинтересираат 
доволен број квалификувани жени за работа во полиција, 
како и да се овозможи нивен професионален развој.
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Еден од суштествените елементи во поуспешното 
интегрирање на жените во полициската служба претставува и 
постоењето на доволен број ментори и менторки кои работаат 
со нововработените, за време на приправничиот стаж.

Повеќето полициски служби наведуваат дека постои 
посебна програма за подготовка на ментори за нивната
работа со нововработените, но дека не постои сезитизација 
за прашања на родовата рамноправност во таа програма. 
Ниедна полициска служба не одговорила потврдно на 
прашањето дали менторите посебно се подготвуваат за 
работа со жени.

Четири полициски служби располагаат со податоци 
за бројот на жените и мажите ментори и според тие 
податоци, бројот на жените меѓу менторите се разликува. 
Во Хрватска достигнува 20% меѓу менторите за виша 
и висока стручна спрема, а околу 10% во Поранешна 
Југословенска Република Македонија, додека само една 
жена во Црна Гора.

Две полициски служби наведоа дека вршат евалуација на 
ментори. Во Хрватска системот на следење и евалуација 
на менторите се реализира во организационите единици 
во кои се одвива менторската програма. Во евалуацијата 
учествуваат и приправници који на крајот на менторската 
програма ја оценуваат работата на својот ментор. Во 
Албанија во Полицискиот тренинг центар постои единица 
која ја следи работата на менторите, врз основа на 
посебен прашалник. Информациите се проследуваат до 
раководителот или раководителката на Тренинг-центарот. 
Една полициска служба наведува дека менторите 
понекогаш се построги спрема жените поради своите 
предрасуди.

Во обуката за 
ментори да се 
вклучи родова
сензибилизација

Да се зголеми 
бројот на жени 
ментори

Да се постават 
лица од доверба 
во работните 
единици со кои 
вработените можат 
да се советуваат, а 
избрани од самите 
вработени

Доколку постојат 
кандидати со исти 
квалификации, да 
се даде предност 
на жената поради 
малиот број жени 
кои учествуваат на 
усовршувањата и 
кои се наоѓаат на 
високи позиции

Да не се 
исклучуваат жените 
од едукација со 
образложение 
дека не сакаат да 
учествуваат во нив 
поради семејни 
обврски или затоа 
што во некоја 
поранешна прилика 
не ја искористиле 
понудената 
можност

Да се подобри
достапноста
на сите видови
едукации и
дополнителните
едукации на жените

Да се јакне 
менторството 
и системот на 
интерна поддршка 
на жените во 
полицијата

Достапноста на сите видови едукација и стручно 
усовршување е предуслов за напредување, па поради тоа, 
во нив, секако, треба да се вклучат и жените. Ова прашање 
е суштествено бидејќи според регионалното испитување 
извршено во 2009 година, се покажа дека жените почесто 
мислат дека мажите имаат предност во пристапот на 
дополнителните обуки или семинари, додека мажите 
во голема мерка мислат дека обуката е рамноправно 
достапна и за жените и за мажите6.Полициските служби не 
дале податоци за бројот на мажите и жените во полицијата 
кои учествувале во разни видови на дополнителни 
усовршувања, што е еден од примерите на отсуство на 
родова статистика. Една полициска служба има податоци, 
но не се поделени спрема пол. Една полициска служба 
достави податоци само за жени. Најдетални информации 
понуди Молдавија. Во 2010 година, Канцеларијата за 
човекови ресурси организира 11 дополнителни семинари 
или обуки и на нив учествало 40 жени и 91 маж.

Потребно е на жените и мажите рамноправно да им се 
даде можност за дополнително усовршување, односно 
секој пат кога станува достапен некој вид на усовршување 
односно секогаш кога станува достапен некој вид на 
усовршување (семинари и слично) треба да им се понуди

6Воспоставување на Мрежата на жени полицајци во 
Југоисточна Европа – Резултати на испитувања (2009), оп. цит.
 

ЦЕЛ: Да се зајакне професионалниот развој на жените во полицијата
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учество и остави избор да прифатат или одбијат; можеби 
поради семејни причини ќе мора да одбијат, при што не 
треба да се осудуваат поради направениот избор. Покрај 
тоа, кога има два подеднакво квалификувани кандидати, 
треба да се применува позитивната дискриминација и да 
се даде предност на жената,со оглед дека нема голем број 
жени на раководни места.

Корисно е да се испитаат резултатите од проверките на 
знаењата и вештините во рамките на постојаната обука, 
како и да се утврди дали постојат значителни статистички 
разлики за мажите и жените. Врз основа на следењето 
на постигнувањата, можат да се согледаат потребите 
за евентуелна дополнителна обука на жените за клучни 
вештини – подигање на нивото на физичката кондиција, 
или вежбање на пукање и други елементи на постојана 
обука спрема потребите на службата (бидејќи поради 
обврските после работното време жените не успеваат 
доволно да се посветат на тоа).

Да се утврди 
дали постојат 
статистички 
значителни разлики 
на проверките на 
знаење и вештни
во рамките на 
постојаната обука, 
и ако постојат, 
да се разгледа 
потребата на 
дополнителна обука 
на жените за клучни 
компетенции, за да 
не заостануваат

Да се 
идентификуваат 
бројот и причините 
за напуштање на 
полицијата или
некои посебни 
служби /единици 
во неа од страна на 
жените и мажите

Би било пожелно да 
се изготви образец 
и интервјуто да го 
води обучено лице

Да се воведе 
излезно интервју

Сите полициски служби не располагаат со податоци за 
бројот и причините зошто дел од студентите или вработените
го напуштаат вработувањето, а всушност таква статистика 
ќе придонесе за подобро планирање и воведување мерки 
кои ќе го спречат губењето на посетителите на обуките, 
студентите и вработените. Добар пример е Молдавија во 
која при напуштање на полицијата се пополнува анкета во 
која вработената или вработениот можат да напишат зошто 
ја напуштаат службата.

Три од девет полициски служби доставија податоци за 
бројот на оние кои го напуштиле полициското школување 
или службата поделено спрема пол (БиХ – МВР на 
Република Српска, Бугарија, Србија за основна полициска 
обука и Криминалистичко-полициска академија), додека 
шест навеле податоци за причините за напуштање 
поделено спрема пол (Албанија, БиХ – МВР на Република 
Српска, Бугарија, Црна Гора, Молдавија, Србија за 
основна полициска обука и Криминалистичко-полициска 
академија).

Причините за напуштање на школувањето или службата 
не се разликуваат за жените и за мажите во Молдавија, 
Србија и БиХ – МВР на Република Српска. Имено, тие 
подеднакво го напуштаат училиштето или службата 
поради промена во здравствената состојба, причини од 
лична природа, работните услови или незадоволството од 
висината на платата.

Полицијата на Албанија истакна дека причините за жените 
и мажите сепак се разликуваат. Како главна причина 
за жените за напуштање на полициската академија се 
наведува околината во која доминираат мажи и желбата 
да пронајдат подобро платена работа. После пет до 
десет години служба, главната причина поради која 
жените ја напуштаат работата од таа полициска служба 
е незадоволството од третманот, со оглед на тоа колку 
е напорна и одговорна работата. Мажите, во ист период 
ја напуштаат полициската работа, првенствено бидејќи 
не се задоволни со кариерата. Во групата вработени кои 
ја напуштаат полициската професија после 10 години 
работен стаж, родовите стереотипи во потполност 
испливуваат на површина: за жените главната причина за 
напуштање на 24. работата е грижата за семејството, а на 
мажите фактот дека нашле подобро платена работа.
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Министерството на внатрешни работи на Бугарија 
наведува податоци за оние кои ја напуштиле полициската 
работа поради казна. Овде постои голема разлика меѓу 
жените и мажите. Имено, повеќето од оние на кои им 
престанува работниот однос како последица на казна, 
претставуваат мажи. Според податоците на Полицијата на 
Црна Гора, најчеста причина за престанок на работниот 
однос е истекување на времето на ангажирање, а тој 
е, статистички, подеднакво застапен и кај двата пола. 
Меѓутоа, кога се работи за престанок на работниот 
однос од страна на работодавачот поради дисциплински 
мерки или поради осуда за кривично дело кое се гони по 
службена должност, повеќето претставуваат мажи (дури 
90%). Кога причината за престанок на работниот однос е 
таква да предвидува отказ од страна на работодавачот, 
тоа е исклучок кога се во прашање жените.

Поради тоа, препорака е во праксата на министерствата 
за внатрешни работи и полициските служби да се 
воведе излезно интервју, за да се согледаат причините 
за одењето од полицијата / напуштањето на обуката/ 
прекинот на студиите. Пожелно би било таква процедура 
да се воспостави и при преминувањето во друга служба 
(ако не е поврзано со унапредување) за да се види 
дали постојат некои посебни причини за напуштање на 
конкретни организациони единици. За тоа интервју треба 
да се направи образец, а потребно е и да го води стручно 
лице.

Во системот на 
образование да се
воведат содржини 
за родовата 
рамноправност, со 
посебен осврт на 
основаното родово 
насилство.

Задолжителна 
едукација на сите 
службеници и 
службенички (на 
различни нивоа) за 
важноста и улогата 
на полицијата
во борба против 
основаното 
родово насилство 
(низ семинари, 
работилници и 
тркалезни маси)

 
Потребно е 
раководството
да заземе 
решителен став 
против родовите 
стереотипи во 
секојдневната 
работа

Да се подига
свест за родовата 
рамноправност

Скоро сите полициски служби о прашалникот 
идентификуваа предрасуди како една од најголемите 
пречки со кои се соочуваат жените-полицајци во своето 
работно опкружување. Жените, воглавно се сметаат за 
послаб пол, и поради своите физички предиспозиции не 
се во состојба да се соочат со полициските работи. Исто 
така, постојат и предрасуди за тоа дека примарна обврска 
на жените е грижа за семејството и дека мораат да ги 
усогласат семејните обврски со прекувремената и ноќна 
работа, што предизвикува недоволна прифатеност на 
жените.

На стереотипите за традиционалната улога на жената во 
Општеството, лесно можат да се спротивстават податоците 
кои ги дале полициските служби за успешноста на жените 
и мажите на обуките и студиите. Статистиката покажува 
дека жените на основната обука или на полициските 
академии се подеднакво успешни како и мажите, во некои 
случаи дури и поуспешни од мажите, со оглед на тоа дека 
се присутни во значително помал број, но рамноправно 
со мажите се застапени меѓу наградените или најдобро 
оценетите посетители/студенти.

Едукацијата за родовата рамноправност е најефикасниот 
начин во борбата против стереотипите. Таа е суштествена 
во полициското образование, не само поради прифаќање 
на поголем број жени во полицијата од страна на машките 
колеги, туку и заради развивање на свеста за тоа дека 
безбедносните потреби на жените и мажите се разликуваат 
и дека полициската работа ќе биде ефикасна само ако тие 
разлики се уважат и на нив се одговори. Полицијата, затоа 
мора систематски да ја подига свеста на своите вработени 
и нивниот капацитет за да одговорат ефикасно на тој

ЦЕЛ: Да се овозможи напредокот во кариерата за жените да не биде ограничен со 
формални и неформални препреки
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предизвик. Поради тоа, едно од прашањата во 
прашалникот беше наменето на утврдување на фактот дали 
и во која мерка прашањата за родовата рамноправност 
се интегрирани во системот на полициското образование. 
Полициските служби наведоа дека не постои посебен 
предмет, туку темите за родовата рамноправност се дел од 
предметите како што се човекови права, човекови права 
и етика, социологија, дефентологија, кривично право, 
полициски овластувања или полициска етика во системот 
на основното образование или во системот на високото 
образование. Но, најчесто, во областа на родовата 
рамноправност, наменети се само неколку часови.

Од посебно значење е подигањето на свеста и 
капацитетот на полицијата да постапува во случаи на 
основаното родово насилство. Званичната статистика за 
распространетоста на основаното родово насилство, за 
сторителите и за осудуваноста во земјите на Југоисточна 
Европа е дефицитарна. Во една од земјите на Југоисточна 
Европа, врз основа на анализи од написите во печатот, 
утврдено е дека 25% убиства извршени врз жените, во 
семејноправен, контекст, сторил припадник на полицијата 
или војската. Ситуацијата, всушност е посебно сензитивна 
бидејќи полицијата е институција каде жртвите треба да 
се обраќаат за помош, а таквата статистика ја урнува 
довербата на граѓаните и граѓанките. Во случај на 
насилство каде сторител е припадник на полицијата, 
жртвата ретко ќе го пријави насилството, бидејќи се 
плаши дека припадниците на полицијата ќе го штитат 
својот колега.

МВР на Република Српска (БиХ), во текот на јуни 2011 
година одржа прв во низата курсеви со наслов „Стручно 
усовршување на полициските службеници во МВР на 
Република Српска во областа на родовото и сексуалното 
насилство“. Целта на курсевите беше оспособување на 
полициските службеници за компетентно извршување на 
работите и постапување во случаи на основано и сексуално 
насилство. Курсевите се реализираа во Управата за 
полициско образование, во траење од пет дена или 40 
наставни часови, и до сега на нив учествувале околу 40 
припадници и припаднички на полицијата.

Во Србија, во 2011 година во повеќето полициски управи 
беше организирана едукација за вработените во врска со 
темата за родовата рамноправност и родовото насилство, 
а се разгледа и можноста за воведување на овој предмет 
во студиските програми на Полициската академија, 
или вклучување на теми од курикулумот „Родова 
рамноправност и родово насилство“ во повеќе различни 
предмети кои веќе се изучуваат на оваа високоучилишна 
институција.

Јакнењето на свеста на вработените во полицијата 
за родовата рамноправност ќе влијае не само на 
ефикасноста на полициската работа во постапување 
во примерите на родовото насилство, туку и на 
прифаќање на жените во полициските редови, и на 
односот спрема жените како рамноправни партнери 
во постигањето на побезбедна општествена околина.

Потребно е 
раководството 
на полицијата 
да заземе 
решителен 
став и преземе 
мерки против 
припадниците на 
полицијата кои 
се сторители на 
основаното
родово 
насилство

 

Со измени и 
дополнувања на
етичките 
кодекси на 
полицијата, 
таму каде тие 
постојат, да
се опфатат 
прашања за 
родовата 
рамноправност
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Четири полициски служби наведоа дека имаат воспоставени 
некои видови механизми за родовата рамноправност во 
полицијата. Механизми за родовата рамноправност се 
институционални структури воспоставени да промовираат, 
унапредуваат и осигуруваат рамноправно учество на 
жените и мажите во сите сфери на јавниот и политичкиот 
живот (Пекиншката декларација и платформа за акција, 
усвоена на Четвртата светска конференција за жените, 
1995 година). Тоа може да биде лице или одделение кое е 
задолжено за следење на спроведувањето на законите и 
принципите на антидискриминација и иницирање мерки за 
унапредување на состојбата на жените.

Во полициската служба на Албанија постои структура која 
се занимава со прашањата на родовата рамноправност 
и прашањата на различност. Нивните главни задачи се 
собирање прописи и процедури наменети за промовирање 
на родовата рамноправност и различностите во полицијата 
и идентификација на најдобрите решенија за спроведување 
на тие прописи.

Во Управата на Полицијата на Црна Гора именувана е 
координаторка за родова рамноправност. Таа редовно 
доставува извештаи, односно информации за остварување 
на конкретни мерки и активности, определени во 
Националниот план на акција за постигнување на 
родова рамноправност, информации за извештаи за 
спроведување на Конвенцијата за елиминирање на 
сите облици на дискриминација на жените, како и разни 
извештаи и информации во однос на прашањата за 
родовата рамноправност, дискриминација, односно 
остварувања на принципите за заштита на човековите 
права. Исто така, во полицискиот синдикат на Полицијата 
на Црна Гора постои и женска секција.

Министерот за внатрешни работи на Хрватска именува 
координатор за рамноправност меѓу родовите во тоа 
министерство, кој координира спроведување на закони 
за рамноправност на родовите и национална политика 
за остварување на рамноправност меѓу родовите и 
соработува со Бирото за рамноправност. Државната управа 
и правните Лица, со доминантна сопственост на државата 
во Република Хрватска, се должни да применуваат посебни 
мерки и да донесат планови за промоција и воспоставување 
на рамноправност меѓу родовите. Исто така, секои четири 
години се донесуваат планови за делување од делокругот 
на својата надлежност, врз основа на анализа на положбата 
на жените и мажите, потоа се утврдуваат причините за 
воведување посебни мерки, целите кои треба да се постигнат, 
начините на спроведување, како и методите на надзор.

Во МВР на Република Српска (БиХ) наведуваат дека во секоја 
организациона единица некој од вработените е задолжен за 
промовирање на прашањата на рамноправност меѓу родовите.

Добар пример на механизам за родова рамноправност се 
асоцијациите или мрежите на жени во полицијата. Мрежата 
на жени - полицајци на Југоисточна Европа е формирана 
во 2010 година, под покровителство на Асоцијацијата на 
шефови на полициите на Југоисточна Европа со цел да 
овозможи размена на информации и добри пракси и да 
функционира како механизам за промовирање на родовата 
рамноправност во полициските служби на Југоисточна 
Европа. Во 2011 година е формирано Здружението 
„Мрежа на жени на Министерството за внатрешни родова 
рамноправност во полицијата и професионален развој 
на жените. работи на Република Српска - RS WPON“ и 
Здружението „Мрежа на жени полицајци“ во Босна и 
Херцеговина со цел да овозможат вмрежување на жените, 
размена на информации и искуства, промовирање на 
принципите за родова рамноправност во полицијата и 
професионален развој на жените.

Да се разгледа 
именување на едно 
или повеќе лица 
во структурата на 
полицијата кои би 
биле задолжени 
за промовирање 
на прашањата 
за родовата 
рамноправност

Да се овозможи 
едукација на тие 
лица во областа 
на родовата 
рамноправност

Да се поддржи 
формирање 
асоцијации на жените 
во полицијата 

Поврзување со 
постоечките
механизми за родова 
рамноправност 
(канцеларија на 
владата/агенција, 
парламентарен 
одбор, невладини 
организации итн.) кои 
можат да понудат 
експертска поддршка 
во процесот на 
институционализација 
на механизмите за 
родна рамноправност 
во полицијата

Да се воведе 
механизам за 
промовирање 
на родовата 
рамноправност 
таму каде не 
постои

27.



Претставниците на механизмите за рамноправност меѓу 
родовите, во својата работа честопати се потпираат на 
други механизми за рамноправност меѓу родовите кои 
се воспоставени во нивните земји. На пример, тоа се 
канцеларии на влади/агенции, парламентарни одбори, 
институции задолжени за спроведување на акциони 
планови за имплементација на Резолуцијата 1325 за 
жените, мирот и безбедноста (Советот за безбедност на 
Обединетите нации). Претставниците на механизмите за 
рамноправност меѓу родовите, во полициските служби, 
исто така, соработуваат со невладини организации, 
кои можат да понудат ескпертска поддршка во 
спроведувањето на законите, стратегиите и акционите 
планови за постигање на рамноправност меѓу родовите.

Транспарентноста е неопходна, како во процесот на 
селекција за обука/студии/засновање работен однос, 
така и во унапредувањата. Потребни се конкурси за 
раководни места и, транспарентни, јасно дефинирани 
критериуми за сите интерни и екстерни конкурси, со 
проверка на способностите, знаењата и вештините со 
почитување на ранг-листата, што е единствен начин да се 
спречи дискриминацијата. Низ широко достапни интерни 
конкурси, се развива свеста за достапноста на работните 
места за жените. 

Неопходно е да постои опис на секое работно место, со 
прецизно наведени вештини и способности за ефикасно 
извршување на секоја работа, за да се види појасно дека 
не постојат женски и машки работи, туку дека изборот 
се врши само врз основа на дефинирани критериуми. 
Меѓутоа, поради малиот број жени на повисоки позиции, 
во случај на конкурсот да се пријават два кандидати со 
исти квалификации за унапредување, би требало да се 
даде предност на жените.

Прилагодување на опремата и општите услови на работа 
е од клучно значење за успешното спроведување на 
политики за еднакви можности. Според тоа, важно е и 
полициските служби да направат што е можно повеќе, 
прилагодувајќи се на фактот дека меѓу оние кои се 
обучуваат и меѓу вработените, сè повеќе има жени.

Со вклучувањето на жените во полицијата, се појави 
потребата полициските служби да ги прилагодат 
униформите и опремата кои тие ја користат во својата 
работа. Прашањето на униформите и опремата кои им 
се доделуваат на жените во полиција покажуваат дали 
полициските служби вистински ги прифатиле жените во таа 
професија и им овозможиле достоинствено да ги извршуваат 
своите должности и да ја претставуваат полицијата, како и 
ефикасно да ја извршуваат својата работа.

Сите полициски служби, освен една, велат дека 
униформите ги прилагодиле кон жените. Изгледот на 
униформата е дефиниран во правилниците/одредбите 
кои ги одобрува министерот, а во еден случај дури и 
владата. За изгледот на униформата одлучува министерот 
или посебна работна група. МВР на Хрватска детално 
го опиша составот на работната група – во неа се наоѓаат 
претставници на сите родови на полицијата и синдикатите 
кои делуваат во Министерството. Стручна помош им нуди

Детално да се 
опишат работните 
места со прецизно 
наведени вештини 
и способности 
за ефикасно 
извршување на 
секоја работа

Да се изврши 
изборот на 
кандидатите и 
кандидатките 
од страна на 
конкурсната 
комисија врз основа 
на пропишани 
критериуми, БЕЗ 
увид во лични 
податоци

Да се обезбеди 
задолжително 
учество на 
корисничките, 
односно 
униформирани
жени од полицијата 
во одлучувањето 
за изгледот на 
униформите и за 
опремата која се 
користи во работата

Во текот на идните
набавки да 
се разгледа 
купувањето на
мало оружје и 
опрема кои повеќе 
ќе одговараат на 
морфологијата на 
жената

Да се зголеми 
транспарентноста 
на процесот со 
интерни и јавни 
конкурси

Да се прилагодат 
униформите и 
опремата на жените
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и Одделението за полициска опрема и облека кое е 
задолжено за изработка на детални прописи за секој дел 
на полициската облека (униформи) и која ја следи нејзината 
набавка, изработка и дистрибуција.Кога темата е одреден 
дел на женскатауниформа, на состанокот учествуваат 
поголем број жени- претставнички на сите синдикати кои 
делуваат во Министерството и сите родови на полицијата. 
Сите полициски служби наведоа дека жените учествуваат 
во работата на работните групи кои го одредуваат изгледот 
на униформата, но не е јасно дали се вклучени и жените - 
кориснички, кои ги носат тие униформи.

Прашањето на униформите е токму тоа кое жените- 
припаднички на полициските служби често го започнуват 
во неформални разговори, бидејќи честопати се наоѓаат 
со ситуација, во која службените кошули, панталони или 
јакни им се едноставно преголеми.

Сепак,повеќето полициски служби наведуваат дека 
униформите за жените и мажите се разликуваат. Најчесто 
се разликуваат по тоа што е предвидено жените да можат 
да носат здолништа. Сепак, две служби наведоа дека 
работните униформи или униформите за теренска обука 
не се разликуваат за жените и мажите. Три полициски 
служби (Хрватска, Црна Гора, Поранешна Југословенска 
Република Македонија) подетално наведоа во што се 
разликуваат униформите и истакнаа дека кошулите и 
панталоните за жените се посебно кроени.

Иако повеќето служби позитивно одговараат на прашањето 
дали униформите се прилагодени на жените во полицијата, 
се предлага полициските служби да преиспитаат дали 
самите кориснички имаат некои препораки кои би можеле 
да се земат предвид при првата следна набавка на 
униформите, и потоа, ако препораките се покомплексни, 
да се променат постоечките правилници кои го дефинираат 
изгледот на униформите. Сите полициски служби наведоа 
дека критериумите за доделување оружје на жените и 
мажите се исти. Една полициска служба наведе дека во 
посебни случаи жените можат да задолжат поинаков 
пиштол од оној кој е пропишан, но тие посебни услови 
не се наведени. Бидејќи жените и мажите генерално, 
се разликуваат според морфолошките карактеристики 
и со оглед на тоа дека испитувањата покажуваат дека 
врз прецизностаа при пукањето влијае и големината на 
ракофатот на пиштолот, потребно е да се разгледа кој вид 
пиштол на жените подобро би им одговарал. Исто така, 
потребно е подетално да се утврди како на жените им 
одговара опремата која им се доделува. Соодветна опрема и 
облека влијаат првенствено врз безбедноста на вработените 
при извршувањето на работата и на нивната успешност. 
Поради тоа, со оглед на зголемувањето на бројот на 
жените во службите на полицијата, при идната набавка на 
вооружување и опрема, потребно е да се земат предвид 
нивните морфолошки карактеристики.

Да се овозможат 
одвоени тоалети,
соблекувални, 
купатила, како 
и капацитети за 
сместување на 
жени

Да се прилагоди 
инфраструктурата
во објектите за 
обука и работа со 
жени

Скоро сите образовни институции ги прилагодија своите 
капацитети за сместување, така што постојат одвоени спални 
соби, како и одвоени купатила за жени и мажи. Ситуацијата 
е донекаде поинаква во објектите во кои вработените ја 
извршуваат својата работа. Некои полициски служби не 
одговорија на тоа прашање, неколку полициски служби 
подврдија дека постојат одвоени купатила, една полициска
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служба вели дека одвоени купатила постојат само во нови 
објекти, или во оние кои се реновирани во последните две-
три години. Една полициска служба наведува дека не постојат  
услови за одвоени тоалети, а друга дека во објектите во кои 
се извршуваат редовни полициски работи постојат одвоени 
тоалети „каде е тоа можно“, но дека сепак повеќето од овие 
објекти, воопшто немаат купатила.

Прашањето за користење на родов сензитивен јазик е тема 
за која почна да се зборува дури во последните неколку 
години. Имено, жените почнаа да заземаат позиции во 
јавниот живот, на кои порано не биле присутни. Со тоа, 
именувањето на тие функции е јазички стандардизирано 
во машки род. Во последните неколку години подигната 
е свеста за тоа дека е потребно да се развие родов 
сензитивен јазик кој ќе препознае не само одделни 
видови професии во кои доминираат жени „келнерки“, 
„болничарки“, „готвачки“, туку и жени кои се занимаваат со 
професии кои порано не им биле достапни. Жените, полека 
почнаа да стануваат „државни секретарки“, „адвокатки“, 
„началнички“, „директорки“. Прашањето на користење на 
родов сензитивен јазик во полициските служби покажа 
пример на добра пракса во Хрватска, каде постојат и се 
користат женска како и машка форма на обраќање на 
вработените: полицаец/полицајка, водител/водителка, 
началник/началничка, раководител/раководителка. Сите 
други полициски служби наведуваат дека сите позиции во 
полицијата се наведени само во машки род.

Едно од почувствителните прашања на кои полициските 
служби дале одговор е прашањето за процедурите за 
пријавување на сексуално вознемирување на работното 
место, за податоците на пријавените случаи и исходот на 
тие пријави. Сите полициски служби наведоа дека до сега 
немале пријавени случаи за сексуално вознемирување. 
Пет полициски служби наведоа која е процедурата за 
пријавување на сексуално вознемирување:
	 •	 Пример 1: Процедура за пријавување за 
сексуално вознемирување на работното место е иста 
како за пријавување на сите други повреди на работните 
должности, прекршоци и кривични дела, што значи дека 
пријавувањето може да се поднесе до непосредниот 
раководител, Единицата за професионални стандарди 
или локалната надлежност на полициската станица.
 • Пример 2: Пример за сексуално вознемирување 
може да се пријави до Секторот за внатрешна контрола во 
Министерството за внатрешни работи.
 • Пример 3: Во согласност со Законот за полиција, 
Правилникот за начинот на извршување на определени 
полициски работи и примена на овластувањата 
во извршувањето на тие работи и Правилникот за 
дисциплинска одговорност, случаи на сексуално 
вознемирување на работното место, се пријавуваат кај 
непосредниот раководител.
 • Пример 4: Постои Комисија за човекови права и 
полициска етика во Министерството за внатрешни работи. 
На регионално ниво, во секоја регионална управа постојат 
28 комисии. Покрај тоа, полициската служба наведе дека 
не се пријавуваат случаи на сексуално вознемирување, 
бидејќи жените сметаат дека проблемот на сексуалното

  

Да се користи 
машка и женска 
форма за називи во 
полицијата

Ако тие јазички 
форми не постојат, 
да се развијат 
во соработка 
со механизмите 
за родовата 
рамноправност

Да се воведат 
механизми за 
пријавување 
за сексуално 
вознемирување 
и уценување на 
работното место 
таму каде не 
постојат

Да се подига 
свеста на 
вработените за 
постоење на 
механизми и за 
препознавање 
на сексуално 
вознемирување, 
уценување и 
мобинг преку 
брошури, 
предавања и 
стручни списанија

Да се поттикнуваат 
вработените да 
ги користат овие 
механизми

Да се користи 
родов сензитивен 
јазик

Исклучиво да 
се примеуваат 
законски и интерни 
маханизми на 
пријавуање
за сексуално 
вознемирување, 
дискриминација и 
мобинг 
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вознемирување е личен проблем и не сакаат да откриваат 
такви видови информации. 
	 •	 Пример 5: Не постои посебна процедура за 
пријавување на сексуално вознемирување, но во таков 
случај би биле применети дисциплински прописи.

Ова наведува на препораката дека е потребно подигање 
на свеста кај жените и мажите во полицијата за сексуално 
вознемирување и постоечките механизми за пријавување 
на такви случаи, како и усовршување на постоечките 
процедури. Раководството на полицијата мора да охрабри 
пријавување на такви случаи и да ги заштити жртвите, и со 
тоа да прати јасна порака дека полицијата е работодавач 
кој нуди еднакви можности за жените и мажите, им 
овозможува на своите вработени да го дадат својот полн 
потенцијал во работната средина, како и тоа дека токму 
полицијата им служи како пример на другите институции и
поставува стандарди за постапување во такви случаи. 
Потребно е да се поттикнуваат вработените да користат 
законски и интерни механизми за пријавување на 
сексуално вознемирување на работното место.

Да се разгледа 
можноста
породилното отсуство 
да се изедначи со 
боледување поради 
повреда на работа 
или недвосмислено 
да се пропише дака во 
случај на породилно 
отсуство услов за 
напредување не е 
непрекината работа

Задолжително да се 
институционализира
одржувањето на 
кратка обука во врска 
со промените кои 
настапиле во текот на 
породилното отсуство

Потребно е 
раководството 
континуирано 
да зазема 
решителен став за 
неприфатливоста 
на сексуално 
вознемирување на 
работното место, 
да дава пример со 
своето однесување 
и ставови, како и 
да ги санкционира 
сторителите и да ги 
заштити жртвите.

Да се овозможи 
непречено користење
на посебни услови 
за мајки на мали 
деца поврзано со 
ослободување од 
сменска работа, 
преместување
на работа вон 
местото на престој 
и слично, односно 
да се воведат такви 
решенија таму каде 
не постојат

Да се спречи 
породилното
отсуство да 
претставува 
препрека за 
напредување

Доследно да се 
применуваат
и подобруваат 
законските и 
интерните прописи 
поврзани за 
родители со мали 
деца

Формално, условите за напредување во кариерата не 
се разликуваат за жените и мажите. Сепак, една од 
полициските служби наведе дека наизглед родов неутрален 
пропис за унапредување, сепак има негативни последици 
во унапредувањето кај жените. Во унапредувањето на 
полициските службеници со стекнување на непосредна 
повисока титула, еден од условите според законот, е 
да се наведе точно определеното време континуирано 
поминато на претходната функција, во ефективната 
работа. Во таа смисла, полициските службенички немаат 
рамноправен третман со мажите бидејќи времето кое го 
поминуваат на трудничко и породилно боледување, како и 
на боледување заради нега на дете, не влегува во работен 
стаж, и значително го скратуваат временскиот услов за 
унапредување во стекнувањето на титулата. Поради тоа, 
пожелно би било изедначување на породилното отсуство 
со повреда на работа во правните акти кои ги регулираат 
условите на унапредување во службата (во земјите во кои 
тоа е проблем) или недвосмислено да се пропише дека 
во случај на породилно отсуство услов за напредување 
не е непрекината работа во текот на претходната работа. 
Исто така, се препорачува да се организира брифинг 
или кратка обука во врска со промените кои настапиле 
во текот на породилното отсуство за жените кои се 
враќаат на своето работно место, како би можеле побргу 
и поефикасно да ги преземат сите задолженија.

Според податоците во полициските служби, нема разлика 
во начинот на кој на мажите и жените во полицијата им се 
овозможува ускладување на професионалниот и семејниот 
живот, освен во случај на манифестирана флексибилност 
во поглед на отсуство од работа или доаѓања и одења од 
работа за потреби на нега и воспитувања деца. Полициските 
служби наведоа дека не постојат посебни мерки кои би 
им помогнале на вработените полесно да го ускладат 
професионалниот и семејниот живот. Се применуваат 
услови од работно право. Најчесто, полициските служби 
наведуваат дека со Законот за работа жените имаат 
посебна заштита за време на бременост и породување, 
а потоа посебна заштита поради нега на детето. МВР на 
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Бугарија наведе дека жените-полицајци кои имаат деца на 
возраст до шест години не работат прекувремено, ниту 
ноќни смени. Во случај кога брачен пар со мали деца е 
вработен во полицијата, се води сметка истите да не 
работат во иста смена, за да може еден од родителите 
да остане со детето. Вакви парови имаат предност при 
доделување станови, одење на закрепнување, годишни 
одмори и слично.

Неопходно е постојано да се применуваат прописи за 
отсуство поради нега и чување дете (со тоа што за време 
на породилното отсуство ќе се вработи замена и така се 
оневозможат жалбите дека се зголемува оптеретувањето 
на колегите), но и позитивна дискриминација на жените 
како мајки врз основа на закон и интерни прописи – на 
пример во поглед на сменска работа за мајки со деца 
до три години, или преместување на работни задачи 
вон местото на живеење за жени со деца до седум 
години возраст. Исто така, потребно е да се разгледа и 
воведување на т.н.„клизно“ или флексибилно работно 
време за родители со деца на помлада возраст, особено 
кога двајцата сопружници работат во полиција.

Грижата за децата и натаму, првенствено се третира, како 
обврска на жените; потребно е посебно да се разгледа 
како да се мотивираат мажите да преземат повеќе грижа 
за семејните обврски и да им се овозможи да поминуваат 
повеќе време со семејството, односно тоа да го користат 
со законски пропишаните можности. Неопходна е 
континуирана промоција на баланси на професионалниот 
и семејниот живот за двата пола, на пример низ интервјуа 
со стручни лица во полицициските списанија, како и 
конкретни примери, вклучувајќи ги и оние кои отстапуваат 
од традиционалните стереотипи (самохрани татковци), 
оние кои водат сметка за деца со инвалидитет и сл.

Да се разгледа 
воведување на 
флексибилно 
работно време 
за родители (или 
старатели) на мали 
деца (на пр. половина 
од работното време) 
каде е тоа можно

Да се води сметка за 
распределбата
на смени кога 
двата родители 
се вработени во 
полиција

Да се 
информираат 
вработените за 
процедурите и 
начинот како 
татковците (или 
старателите) 
да ги остварат 
законските права 
за грижа на 
децата

Да се 
поттикнуваат 
татковците (или 
старателите) на 
мали деца да ги 
користат правата 
поврзани за 
грижа на децата

Со интерни 
списанија да се 
прикажуваат 
позитивни 
примери на 
ангажирање на 
вработените во 
полицијата како 
татковци, во 
семејството

Да се промовира 
обврската и
правото на двата 
родители за грижа 
на децата
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Списокот на цели, мерки и активности не е конечен. Ве молиме, прилозите за дополнителни 
цели, мерки и активности, како и прашањата за кои сметате дека се потребни да се вклучат во
овој список, доставете ги по e-mail на адреса: wpon@undp.org.



Овој прашалник ќе им помогне на раководителите на сите нивоа во полицијата, 
а особено на службите што се занимаваат со образование, човечки ресурси 
и односи со јавноста, како и на сите други структури во министерствата 
за внатрешни работи и полиција кои имаат надлежности во доменот на 
регрутирање, прием, селекција и професионален развој на припадниците и 
припадничките на полицијата – да проценат до која мерка е родово сензитивна 
постоечката полициска пракса. Овој список на прашања не е конечен. Ве 
молиме, дополнителните прашања за кои сметате дека би биле потребни да се 
вклучат во овој список, доставете ги по e-mail на адреса: wpon@undp.org.

Дали полицијата активно соработува со медиумите за да и се приближи на јавноста 
работата на полицијата, а со тоа и придонесот и улогата на жените во полицијата?

Дали полицијата во јавноста активно ги промовира успешните жени од полицијата?

Дали полицијата активно соработува со основните и средните училишта за да им се 
приближи полициската професија на децата? Дали жените од полицијата активно 
учествуваат во тие активности?

Дали полициската служба на својатата интернет страница и во интерните 
списанија ги претставува успешните жени од полицијата и нивната работа, 
како и информациите за улогата на жените во полицијата и за предизвиците на 
професијата? Дали се жените застапени во визуелните материјали кои се објавени 
на веб-страницата или во списанието?

Дали конкурсите се огласувани во различни медиуми, посебно оние кои се насочени 
кон женската популација и малцинствата?

Дали промотивниот материјал содржи фотографии и на мажи и жени во полицијата, 
на различна возраст и на разни полициски работи?

Прилог 1: ПРАШАЛНИК 
ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ ЗА 
РОДОВАТА СЕНЗИТИВНОСТ ВО 
ПОЛИЦИСКАТА ПРАКСА

ЦЕЛ: Привлекување на поголем број квалификувани и мотивирани 
кандидатки и нивниот прием во системот на полициското образование и 
служба
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Дали промотивниот материјал е дистрибуиран на местата на кои присуството на 
жените е масовно, во јавните институции, спортски центри, фитнес-клубови?

Дали јасно се огласувани критериумите за прием и нормите на физичка 
подготвеност за да можат кандидатките да се запознат со условите?

Дали е овозможен директен контакт на потенцијалните кандидати и кандидатки 
со вработените во полицијата низ „ден на отворена врата“, трибини, тркалезни 
маси, саеми на вработување? Дали жените од полицијата учествуваат во тие 
активности?

Дали вниманието е посебно насочено кон припадничките на маргинализираните 
групи за да може да се зголемии нивната застапеност во полицијата?

Дали конкурсниот материјал содржи број на телефон или e-mail адреса на која 
потенцијалните кандидати и кандидатки можат да добијат повеќе информации за 
конкурсот и полициската професија?

Дали после секоја кампања за прием е направена евалуација и нејзините заклучоци 
користени во креирањето на следната кампања?

Дали се организира обука или подготвителна настава за кандидатките како би 
можеле да бидат подготвени за конкурс? Дали во подготвителната настава или 
обука учествуваат жени од полицијата?

Дали е задолжително учеството и на жените и на мажите во тимовите за прием/ 
конкурсните комисии?

Дали членовите на тимовите за прием/конкурсните комисии поминале едукација 
од областа на родовата рамноправност?

ЦЕЛ: Селективниот процес да се направи сензитивен за прашањата на 
родовата рамноправност
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Дали надлежните за изработка на критериумите за вработување минале низ обука 
од областа на родовата рамноправност и потребата за спроведување на еднаква 
достапност на работните места за жените и мажите?

Дали во процесот на селекција се вршат детални проверки на кандидатките и 
кандидатите за можниот историјат во врска со кршење на човековите права, 
насилство во семејството или сексуалното насилство?

Дали квотата за жени, таму каде што постои, се интерпретира како минимум на 
запишани?

Дали се врши евалуација на ефектите од квотите и следење на резултатите на 
обуката, резултатите од работата и движењето во службата, како би можело да се 
утврди дали квотите даваат сакан ефект?

Дали жените се застапени пропорционално меѓу менторите?

Дали родовата сензитивност е дел од обуката за ментори?

Дали жените се застапени рамноправно меѓу оние на кои им е понудено да 
учествуваат во дополнителната обука?

Дали постојат податоци за тоа во која мерка и зошто жените и мажите го напуштаат 
школувањето и службата?
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Цел: Да се зајакне професионалниот развој на жените во полицијата



Дали содржините за родовата рамноправност, а особено за родовото насилство, 
се дел од системот на основната полициска обука или полициската академија?

Дали постои задолжителна и континуирана едукација на сите вработени за 
важноста и улогата на полицијата во борбата против родовото насилство?

Дали раководството зазема решителен став против родовите стереотипи во 
секојдневната работа?

Дали раководството зазема решителен став и презема мерки против припадниците 
на полицијата кои се сторители на родовото насилство?

Дали постои лице или група лица кои се задолжени за прашањата од родовата 
рамноправност?

Дали е тоа главна функција која тоа лице или група лица ја извршува?

Дали постои асоцијација на жени во полицијата?

Дали е воспоставена комуникација со постоечките механизми за родова 
рамноправност во земјата за да може да се овозможи подобра размена на 
информации и пристап кон знаење?

Дали корисничките, односно униформираните жени, задолжително треба да бидат 
консултирани за изгледот на униформата, оружјето и опремата што ја користат?

Дали постојат одвоени тоалети, соблекувални и капацитети за сместување на 
жените во објектите за обука и работа?

Дали се користи родово сензитивен јазик, односно називи во машка и женска 
форма?

ЦЕЛ: Да се овозможи напредувањето во кариерата да не биде ограничено со 
формални и неформални пречки за жените
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Дали постојат механизми за пријавување на сексуално вознемирување на 
работното место?

Дали вработените знаат дека тие механизми постојат?

Дали тие механизми се користат?

Дали тие вработени се поттикнуваат да ги користат тие механизми?

Дали раководството зазема решителен став за неприфатливоста на сексуално 
вознемирување на работното место, дали дава пример со своето однесување и 
ставови и дали ги санкционира сторителите и ги штити жртвите?

Дали условите за унапредување во службата влијаат неповолно на статустот 
на жените кои се отсутни поради породилно отсуство (што значи дека услов за 
напредување во службата не е непрекината работа во определен временски 
период)?

Дали се организира брифинг или накратко, информирање на жените кои се враќаат 
од породилно отсуство поврзано за промените кои настанале во текот на нивното 
отсуство?

Дали е овозможено непречено користење на посебни услови за мајки на мали 
деца поврзано за ослободување од сменска работа, преместување на работа вон 
местото на престој и слично?

Дали родителите на мали деца можат да користат флексибилно работно време (на 
пр. работа со половина работно време)?

Дали се води сметка за распределба на смените кога двајцата сопружници се 
вработени во полицијата, а имаат дете?

Дали активно се промовираат обврските и правата на двата родители за грижа на 
децата?

Дали се поттикнуваат татковците и старателите на мали деца да ги користат 
правата поврзани за грижа на децата?





Во табелата се наоѓа список на видови статистички податоци кои веќе сега ги собира 
најмалку една полициска служба во Југоисточна Европа. Во оваа табела можете да пронајдете 
преглед на клучни статистички податоци кои треба да се собираат, поделени според пол, за 
да се унапреди осетливоста на статистиката за родовите прашања и да се овозможи родово 
сензитивна анализа. Овој список на прашања не е конечен. Ве молиме, дополнителни прашања 
за кои сметате дека би биле потребни да се приклучат во овој список, доставете ги по e-mail на 
адреса: wpon@ undp.org.

Прилог 2: РОДОВА СЕНЗИТИВНА 
СТАТИСТИКА
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РОДОВО СЕНЗИТИВНА СТАТИСТИКА

Индикатор 

Број: жени, мажи, заедно, по година

Број: жени, мажи, заедно, по година

Почеток за прием на жени и почеток за прием 
на мажи, по година

Број: жени, мажи, заедно, по година

Во кратка формулација да се наведе причината за 
напуштањето на: жени, мажи, заедно, по година

Број: жени, мажи, заедно, по година

Жени, мажи, заедно, по година

Број: жени, мажи, заедно, по година 

Хиерархиски гледано: жени, мажи, заедно

Број: жени, мажи, заедно, по година

Број: жени, мажи, заедно, по година

Почеток за прием на жени и почеток за прием 

на мажи, по година

Број на завршени студенти годишно: жени, 

мажи, заедно, по година

Број на студенти според години на студирање: 
жени, мажи, заедно по година

Во кратка формулација да се наведе причината 
за напуштањето по година на студирање за:
жени, мажи, заедно, по година

Вид на податоци 

ОСНОВНА ОБУКА
Кандидати кои се пријавуваат за основна 
обука 

Примени кандидати 
Почеток за прием

Откажување (напуштање)

Причина за напуштање на основната обука

Посетители кои успешно ја завршиле 
програмата на основната обука

Просечни оценки

Најдобри 10% посетители

Наставни лица во институциите за основно 

полициско образование

ПОЛИЦИСКА АКАДЕМИЈА

Кандидати кои се пријавуваат 
Примено

Почеток за прием

Завршиле

 
Просек на напуштање според годината на 

студиите

Причина за напуштање

 



Оценки
Најдобри 10% студенти

Наставни лица

ВРАБОТУВАЊЕ
Кандидати кои се пријавуваат за одредена 
позиција

Вработени според ранг
Полициски кадар според ранг

Ментори

Стапка на напуштање на работа

Причини за напуштање на работа

Дисциплински процедури

Вид на дисциплински процедури

Исход од дисциплински постапки

Пријавени случаи на сексуално 

вознемирување

Исход од пријавени случаи на сексуално 

вознемирување

Полициски кадар кој учи дополнителна обука

РОДОВО СЕНЗИТИВНА СТАТИСТИКА

Индикатор

Просек за: жени, мажи, заедно, по година

Број: жени, мажи, заедно, по година 

Хиерархиски гледано: жени, мажи, заедно, по

година

Број: жени, мажи, заедно; пол на избраниот

кандидат, по година

Број: жени, мажи, заедно, по година
Број: жени, мажи, заедно, по година

Број: жени, мажи, заедно, по година 

Број: жени, мажи (прва година во службата; 

2-5 години во службата; 5-10 години во 

службата; над 10 години служба во полиција)

Причини: жени, мажи (прва година во 
службата; 2-5 години во службата; 5-10 
години во службата; над 10 години служба во 
полиција)
Број: жени, мажи, заедно, по година

Вид: жени, мажи, по година

Вид: жени, мажи, по година
Број: жени, мажи, заедно, по година

Вид: жени, мажи, по година

Број: жени, мажи, заедно, по година

Вид на податоци
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Прилог 3: КАКО НАСТАНАЛЕ НАСОКИТЕ

КОЈ СТОИ ЗАД НАСОКИТЕ

Мрежа на жени - полицајци на Југоисточна Европа (WPON) е формирана во ноември 2010 
Година, во Сараево, Босна и Херцеговина, под покровителство на Асоцијацијата на шефови 
на полициите на Југоистична Европа.

На основачкиот состанок учествуваа номинираните претставнички на полициските служби 
на Албанија, БиХ – Федерација, БиХ – Република Српска, Бугарија, Црна Гора, Хрватска, 
Поранешна Југословенска Република Македонија, Молдавија и Србија. WPON е формирана 
со поддршка на Програмата на Обединетите нации за развој – Центар за контрола на 
стрелачко и лесно вооружување во Источна и Југоисточна Европа(UNDP/SEESAC), кој 
врши функција на Секретаријат WPON во рамките на проектот „Поддршка за јакнење на 
принципите на родовата рамноправност во полициската пракса на Југоисточна Европа“ 
UNDP. Проектот го поддржуваат финансиски Министерството за надворешни работи на 
Норвешка, Швајцарската развојна помош и UNDP.

Во Асоцијацијата на шефови на полициите на Југоистична Европа, прашањето на 
полициската Ефикасност, и со тоа поврзаната рамноправност на родовите, зазема високо 
место на листата на приоритети. Директорите на полициите во Југоисточна Европа го 
препознаа значењето на Резолуцијата 1325 на Советот на безбедност на ОН за жените, 
мирот и безбедноста од 2000 година и го поддржаа воспоставувањето на Мрежата на жени 
- полицајци на Југоисточна Европа, бидејќи се свесни за улогата и придонесот кои жените 
го имаат во процесите поврзани за безбедноста и постигнувањето на мирот. Покрај тоа, 
неколку други меѓународни документи повикуваат на родова рамнопавност и подобрување 
на човековите права на жените, меѓу нив и Конвенцијата на ОН за елиминирање на сите видови 
дискриминација на жените (1979), која ги обврзува државите членки „да ја елиминираат 
дискриминацијата на жените во политичкиот и јавниот живот на земјата и да им обезбедат 
на жените право под исти услови, како и мажите, да учествуваат во формулирањето и 
спроведувањето на политиката на Владата и да имаат и да ги извршуваат сите јавни функции 
на сите нивоа во власта“. Вистинско партнерство помеѓу мажите и жените во водењето на 
општествените работи е предуслов за остварување на демократијата, во согласност со 
Универзалната декларација за демократија. Демократско општество е она општество во 
кое жените и мажите работат рамноправно и комплементарно, заемно збогатувајќи се со 
своите разлики. Насоките се развиени со цел да го зајакнат капацитетот на полициските 
служби во Југоисточна Европа за унапредување на принципот на родовата рамноправност 
и ефикасност во полициската пракса.

ПРОЦЕС НА ИЗРАБОТКА НА НАСОКИТЕ

Мрежата на жени-полицајци на Југоисточна Европа на својот прв годишен состанок направи 
план на работа според кој изработката на насоките за родовата сензитивна полициска пракса 
е една од клучните активности во 2011 година. Врз основа на препораките на регионалното 
испитување за положбата на жените во полициските служби Воспоставување на мрежа на 
жени - полицајци во Југоисточна Европа – Резултати на испитувањето, како и дискусиите во 
рамките на јавните претставувања на овој извештај во Белград, Сараево, Подгорица, Бања 
Лука, Загреб, Софија и Кишнев кои се одржани во октомври, ноември, декември 2010 година 
и во мај 2011, донесена е одлука дека Мрежата ќе формулира практични и применливи 
препораки за да и помогне на Асоцијацијата на шефовите на полициите на Југоистична Европа 
во формулирањето на активностите за привлекување на квалитетни кандидатки за работа во 
полицијата, како и за нивно задржување и професионален развој. 
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Мрежата на жени - полицајци на Југоисточна Европа се концентрирани на препораките 
насочени за натамошно развивање на ефикасноста и квалитетот на услуги кои модерната 
полиција на XXI век сака да им ги понуди на граѓаните и граѓанките, а тоа се постигнува, 
првенствено со добро обучена, мотивирана и оптимално искористена работна сила на 
полицајки и полицајци во локалната заедница и системот на министерствата за внатрешни 
работи, во целост. За да биде основано формулирањето на овие насоки врз прецизни факти 
и мапирање на постоечките добри пракси во регионот, мрежата разви детален прашалник 
за членките на SEPCA, за постоечките прописи и пракси во областа на регрутирање и 
развој на кариерата за жените во полицијата. Овој инструмент го сочинуваа вкупно 52 
прашања класифицирани во неколку групи: вработување – привлекување на кандидати 
и кандидатки, избор на кандидатки и кандидати, менторска работа со нововработените, 
политика на задржување, политика на родова рамноправност, професионален развој 
и напредување, како и анекс со достапни статистички податоци за жените и мажите во 
полициската служба.

Пополнетиот прашалник на Секретаријатот на WPON, односно одговорите на прашалникот 
ги вратија министерствата за внатрешни работи/полициските служби на сите земји кои се 
вклучени во Мрежата. Неколку министерства за внатрешни работи и полициски служби 
номинираа и претставнички во работната група, кои со поддршка на Извршниот одбор 
на WPON и Секретаријатот на WPON ги анализираа собраните податоци. Состанок на 
проширената работна група беше одржан од 29 септември до 1 октомври 2011 година 
во Аранѓеловац, Србија, со цел врз основа на анализа на прашалникот и натамошна 
продлабочена дискусија да се сочини Прв нацрт на Насоките. Секретаријатот на WPON, 
врз основа на сите добиени информации подготви детален Нацрт на документот, кој им 
беше доставен на членките на повторно разгледување, по што после се искристализира 
завршната форма објавена во оваа публикација.
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БЛАГОДАРНИЦА

Посебно се заблагодаруваме на Извршниот одбор на Асоцијацијата на шефови 
на полициите на Југоистична Европа и нивните национални координатори и 
координаторки на поддршката која е дадена на Мрежата на жени - полицајци на 
Југоисточна Европа, од нејзиното формирање. Исто така, се заблагодаруваме 
на доставувањето информации во прашалникот врз основа на кои е направена 
анализа и се формулирани Насоките за родовата сензитивна полициска пракса.

Членки и членови на работната група за изработка на Насоките во 2011 година
Јелена Васиљевиќ, претседателка на Извршниот одбор на Мрежата на жени-полицајци на 
Југоисточна Европа, МВР на Република Србија 
Лидија Пентавец, потпретседателка на Извршниот одбор на Мрежата на жени-полицајци на 
Југоисточна Европа, МВР на Република Хрватска
Сања Сумоња, членка на Извршниот одбор на Мрежата на жени-полицајци на Југоисточна 
Европа, МВР на Република Српска – БИХ 
Антонина Карашева, МВР на Бугарија 
Јована Нишавиќ, Управа на полицијата на Црна Гора
Нурка Ганибеговиќ, Федерална управа на полиција, БИХ
Елена Вицол, МВР на Молдавија
Снежана Нововиќ, МВР на Република Србија
Биљана Лазаревиќ, МВР на Република Србија
Марија Шиљиќ, МВР на Република Србија
Снежана Вла, МВР на Република Србија
Татјана Васиќ, МВР на Република Србија
Весна Николиќ, МВР на Република Србија
Данијела Спасиќ, МВР на Република Србија
д-р Иван Звержхановски, UNDP/SEESAC
Бојана Балон, UNDP/SEESAC
Данијела Ѓуровиќ, UNDP/SEESAC
Светлана Ѓурѓевиќ Лукик

Особено се заблагодаруваме и на
Jane Townsley, претседателката на Меѓународното родово здружение на жените во 
полицијата 
Julie Spence, членката на Британското здружение на жените во полицијата

Фотографиите користени во овој документ се доставени од полициските служби членки на SEPCA и ги 
претставуваат жените кои извршуваат разновидни полициски работи во осум земји на Југоисточна Европа.
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