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РЕЗИМЕ
Во современиот свет, според меѓународните конвенции и повеќето национални законски
регулативи, жените и мажите уживаат исти права и слободи. Родовата еднаквост и
недискриминација секако се сврстуваат во основните начела на човековите права.. Сепак, во
реалноста многу често положбата на жените е понеповолна споредено со положбата на мажите.
Заради оваа причина разбирливо се наметнуваат дискусии во врска со статусот на жените
како прашањата во врска со достапноста на одделни работни места, големината на плати,
можностите за унапредување, деградирање на родовите според називот на работното место,
раководни позиции(посебно позиции кои даваат овластување за планирање) и политички
звања и должности.
Во полицијата како служба ситуацијата е слична па дури и во земји со повеќедецениско
присуство на жени во полициските редови, ги нема многу на раководни места, особено не на
највисоките. Нивниот продор во полициската професија е сврзан со големи предизвици, а многу
мал број на полиции во светот има сеопфатна стратегија за решавање на т.н. родови прашања.
Една од техниките на „самопомош“ што жените ја применуваат е проверен и вистински модел
на здружување – основање на здруженија и други начини на поврзување заради давање заемна
поддршка, размена на искуства и создавање услови за помаѓање на професионалниот развој.
Кoга станува збор за земјите на Југоисточна Европа, од неодамна е забележан помасовниот
прилив на жени во полициска служба, па се присутни многубројни прашања и недоумици
во врска со оптимални решенија за нивна интеграција. Оттука произлезе и важноста на
иницијативата дадена од Асоцијацијата на шефови на полициите од Југоисточна Европа (СЕПЦА)
за формирање Мрежа на жени полицајци на Југоисточна Европа(WPON) а општото прифаќање
и спремноста без одлагање да се пристапи кон основачки активности уследија како очекувана
реакција. Намерата и жебата да се биде што поефикасен и поекономичен во реализација на тој
значаен потфат, да се избегне губење на време, енергија за изнаоѓање начин за копирање на
странски модел кој веројатно е добар но можеби неподобен на локалните услови, резултираа
со реализација на емпириско истражување во кое учествуваа осум министерства за внатрешни
работи на Регионот. Сите министерства учествуваа доброволно, давајќи со тоа свој придонес
за заедничката цел. Резултатите од истражувањето, преточени во овој извештај, ги илустрираат
видувањата, ставовите и очекувањата на оние луѓе поради чии потреби и се формира Мрежата.
Извештајот содржи неколку сегменти т.е поглавја. На почетокот дадено е објаснување
за применетите теориско-методолошките основи на истражувањето (предмет и цели на
истражувањето, начин на истражување и инструментариум,статистички примерок). Ова
поглавје не е замислено како документ од строго академски карактер туку има за единствена
цел на еден концизен и веродостоен начин да ги запознае корисниците и читателите на
извештајот со глобалната рамка и применетите процедури.
Клучниот сегмент на извештајот ги содржи резултатите т.е наодите од истражувањето, изнесени
по еден определен логички ред. Поголем дел се однесува на моменталната состојба во
полициите кои учествувале во истражувањето (регрутирање и прием на жени во полициска
служба, селекција, образование и обука, развој на кариера, родни прашања во врска со
работата, правила и прописи, опасности и ризици на работното место и дискриминацијата)
и, како посебно значаен, треба да се издвои оној дел кој се однесува на постоечките мрежи,
очекувањата и потребата во врска со мрежата.
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Резултатите од истражувањето се придружени со соодветни препораки кои, благодарение на
веродостојно идентификуваните приоритети и најсуштински работи за сите или мнозинството
членки, можат да бидат преточени во акционен план и во текот на наредните години ќе
послужат како водич за утврдување на идните насоки.
Прилозите содржат преглед на меѓународните документи за правата на жената, дефиниции
на основните поими од областа на родовата еднаквост, инструменти (прашалници) користени
за собирање на податоци, и на самиот крај, списокот на институции, организации, служби и
поединци кои придонесоа со својот ангажман за реализацијата на истражувањето, заслужија
да бидат споменати во знак на благодарност.
Графичкиот приказ на резултатите од истражувањето презентиран од страна на полициските
служби се должи на сложеноста на примерокот и потребата, ставовите и мислењата на
испитаниците да се согледаат од повеќе аспекти, заради што одбран е глобален пристап како
најадекватен, кој налага претставување на резултатите со спротивставување на ентитетот женимажи полицајци и жени-мажи носители на раководни функции на ниво на целиот регион.
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ВОВЕДНИ БЕЛЕШКИ
Асоцијацијата на шефови на полиција на Југоисточна Европа (СЕПЦА) поведе во 2008 година
иницијатива за воспоставување Мрежа на жени-полицајци на Југоисточна Европа, чии цели ќе
бидат промовирање и примена на принципот на родова рамноправност и демократичност во
вршењето на полициски работи во службата.
Во рамките на подготвителните активности за организирање на првиот регионален состанок
на кој ќе се конституира Мрежата и нејзините конститутивни тела, во Белград на 26 и 27 март
2009 година е одржан експертски состанок на кој учествуваа претставници на Секретаријатот
на СЕПЦА , ОДИХР, Мисијата на ОБСЕ во Србија, експерт на полициската академија од Црна
Гора и министерствата за внатрешни работи на Бугарија, Македонија, Црна Гора и Србија. Во
таа прилика е договорено во сите земји заинтересирани за пристапување во мрежата да се
спроведе истражување заради што пообјективно согледување, од една страна, на актуелниот
статус и улогата на жените полицајци во националните полициски служби на земјите на
регионот а, од друга страна, можностите за нивна идна соработка во рамките на Мрежата.
Бидејќи се очекуваше дека резултатите од ова прелиминарно истражувањето ќе придонесат
за меѓусебно запознавање и во значителна мерка ќе го олеснат планирањето на идните
заеднички активности, веќе на мартовскиот состанок се дефинирани областите кои ќе бидат
опфатени со истражувањето, како и динамиката на активностите(роковите за спроведување
активности), а потоа се пристапи кон изработка на инструменти (прашалници) и утврдување на
процедурите во врска со реализацијата на секоја поединечна фаза на истражувањето. Во текот
на мај и јуни се извршени усогласувања внатре во експертската група во врска со содржината
на прашалниците, а потоа настапи теренско испитување, внесување и обработка на податоци,
како и изработка на извештајот. Преведување на содржината од јазиците на националните
полиции на англиски и обратно е вршено во континуитет, по потреба, во текот на работата врз
проектот.
Поради технички проблеми, во некои министерства од регионот дојде до пролонгирање на
роковите за реализација на теренските испитувања, додека во други од тоа потполно се откажаа.
На вториот експертски состанок, одржан на 22 и 23 јули 2009 година, исто така во Белград, се
претставени прелиминарни резултати врз основа на, дотогаш пристигнатите, податоци од
терен. 15 септември е утврден како конечен датум за доставување на другите податоци, но таа
активност е продолжена уште цел еден месец, кога се пристапи кон отпочнување на следната
фаза: статистичка обработка, анализа проследена со составување на извештајот. По третиот
експертски состанок во Софија (2 и 3 декември 2009 година) на кој е презентиран нацрт извештај за резултатите од истражувањето, доставени се и податоци од Министерството за
внатрешни работи на Хрватска. По нивното инкорпорирање во веќе воспоставената база на
податоци, изработена е завршна статистичка обработка, анализа и, на крајот, извештај.
Иако овој извештај е пократка верзија на документот кој би можел да биде составен доколку за
тоа се создадат вистински услови (кој, исцрпно, слоевито и во тесна меѓусебна поврзаност со
презентациите од сите собраните податоци од истражувањето), неговата содржина претставува
есенција на резултатите од истражувањето.
Освен членовите на експертската група, во реализацијата на истражувањето беа вклучени и
национални координатори на СЕПЦА, преведувачи, статистичар-обработувач, како и многу
други службеници од оние министерства кои пристапиле кон истражувањето. Преведувањето
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на извештајот го потпомогна со свои средства мисијата на ОБСЕ во Србија, а негово печатење
е овозможено благодарение на средствата и ангажирање на СЕЕСАЦ/ УНДП. Вкупното
ангажирање на сите споменати актери беше мотивирано исклучително од ентузијазам со цел
создавање максимална функционалност на идната мрежа за професионалните полициски
служби на терен. Затоа ја користиме оваа прилика да им заблагодариме на сите кои дадоа свој
придонес во изготвувањето на овој извештај вградувајќи ја својата стручност, слободно време
и многу добри желби за заеднички успех на целокупниот проект.
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Членови на експертската група

I. ТЕОРИСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ НА
ИСТРАЖУВАЊЕТО

1. Предмет и цели на истражувањето
Врз влегувањето на жени во полиција значително влијаат, помеѓу другите фактори, здруженија
на жените ширум светот, како и одредена политичка клима. Едно од најпознатите организации,
Меѓународно здружение на жени полицајци (International Association of Police Woman), е
основано во Америка уште во 1915 година со задача да да го развие концептот на жени во
полицијата и да придонесе во понатамошниот развој на превентивно -социјалната работа на
полицијата. Таа асоцијација и понатаму го шири своето членство ширум светот.
Денес здруженијата на жени полицајци се најактивни во Америка и Европа, но може да
се сретнат и во други делови на светот (на пр. во Бангладеш е мошне активна национална
организација). Во својата работа се рaководат од демократските начела и основните права
загарантирани со Универзалната декларација за правата на човекот и граѓанинот. Тие, главно,
промовираат „квалитет преку еднаквост“, правејќи го тоа во професионално партнерство со
колегите. Гарантирајќи справедлив третман, настојуваат да ги олеснат и позитивно променат,
подобрат работните услови за жените полицајци. Целите на здруженијата на жени полицајци се
насочени кон проширена соработка и давање поддршка, со размена на знаeња, информации и
искуства.
Еден од обидите, можеби најзначаен, за меѓусебно приближување на жените полицјци од овој
регион, беше конференција на тема „Рамноправностa на родовите во полициските служби –
примена ма домашните и меѓународните правни стандарди за рамноправност на половите“,
одржана на 21 и 22 декември 2006 година во Бања Лука.
Благодарение на заклучоците усвоени на конференцијата, (засновани врз истражувањата кои
во текот на изминатите години се спроведоа во одделни министерства за внатрешни работи
во Регионот) како и на фактот дека во нив веќе извесно време жените се присутни во поголем
број, иницијативата на СЕПЦА да се пристапи кон основање на Мрежа на жени полицајци
на Југоисточна Европа е позитивно оценета веќе на самиот почеток од страна на членовите
на експертската група. Меѓутоа, веднаш е изразена и потреба од користење на искуството
од постојните слични здруженија, воедно почитувајќи ги специфичностите (општествени,
културолошки, економски и др.) на полициските служби -потенцијални членки. Таквиот
пристап кој налага спроведување на компаративно истражување на регионално ниво во
рамки на различни министерства со користење на унифициран инструментариум за собирање
на податоци, утврдувајќи на овој начин заедничка основа и интерес за идните активности,
притоа штедејќи енергија,време и финансиски средства. Додатен квалитет обезбедува, секако,
психолошкиот фактор кој не е занемарлив. Имено, разумно е да се претпостави дека лицата
на кои претходно им е овозможено да соопштат што сакаат и што навистина им е потребно,
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сигурно ќе имаат и повеќе мотивација да се ангажираат во идното здружение, доживувајќи го
повеќе како сопствена творба а не како наметната задача.
Во најкуси црти, предмет на истражување беше актуелниот статус и улогата на жените во
полициите на регионот, како и очекувањата од предложената мрежа. Треба да се земат предвид
мислењата на жените -полицајци, мажите полицајци, жените и мажи на раководни функции и
на стручните служби надлежни за управување со човечките ресурси и за образование и обука.
Целите на истражувањето, како што може да се види, беа примарно прагматични, насочени кон
утврдување на појдовните точки за понатамошните конкретни активности во воспоставување
на Мрежата. Сепак, резултатите од истражувањето без сомневање обезбедуваат и определено
ниво на научно спознание како претпоставка за понатамошни воопштувања и можни
истражувачки потфати. Пред сè, повеќето податоците собрани од ова истражување можат да
бидат употребени за изработка на повеќе анализи и извештаи со различни намени, на пр. за
утврдување на актуелната состојба и тенденциите кога станува збор за жените во полиција,
зависно од земјата (за потребите на полициските служби, или мрежи ), потоа, зависно од линијата
на работата како истраги спроведени од униформирана /криминалистичка полиција и сл.),
потоа за размена на искуство и поддршка на национално и интернационално ниво). Тоа може
да помогне и во утврдување на корелацијата помеѓу оцената на понатамошната перспектива на
жените во полицијата во полицијата и хиерархиското ниво кое ја дава таа оцена (извршител –
раководител, раководители на различни нивоа) и сл. Исто така, секој од овие сегменти може да
биде појдовна точка за поставување на нови цели и хипотези кои можат да водат во различни
правци, зависно од утврдените потреби и интересирањето на истражувањето.

2. Начин на истражување и инструментариум
Во истражувањето се користени четири видови прашалници, наменети: (1) за службите за
управување со човечки ресурси и за образование и обука (полициски академии, центри за обука
и сл.) – ПРАШАЛНИК ЉР/ПА; (2) за жените полицајци – ПРАШАЛНИК Ж; (3) за мажи полицајци –
ПРАШАЛНИК М и (4) за раководителите – ПРАШАЛНИК Р. Само првиот прашалник го пополнуваше
службата, преостанатите три, доста слични по содржина, се пополнувани индивидуално.
Прашалниците, по усогласување на ниво на експертската група, заедно со инструкцијата
за начинот на спроведување на теренско инспитување, преку СЕПЦА, се проследени
по електронска пошта до националните координатори. По обезбедувањето согласност
од директорот на полицијата за учество на даденото министерство во истражувањето,
националните координатори преку задолжени лица понатаму овозможија дистрибуција на
прашалниците и нивно пополнување на терен, во полициските станици и во самото седиште на
министерството. Со инструкциите, помеѓу другото, е предочена потребата примерокот опфатен
со испитувањето да биде репрезентативен, т.е. пропорционално да ја отсликува популацијата
која е предмет на истражувањето и тоа се однесуваше на сите категории испитаници.
На министерствата кои учествуваат во истражувањето, исто така по електронска пошта, им е
им е доставена и апликација за внесување на податоците од пополнетите прашалници (за жени
полицајци, мажи и раководители), која потоа, пополнета, треба на ист начин да биде вратена
на статистичка обработка/евалуација. Така постапиjа министерствата за внатрешни работи–
Федерацијата БиХ, БиХ – Република Српска, Црна Гора1, Македонија и Србија. Претставници
1

Поради извесни технички проблеми при пополнувањето на прашалниците во МВР на РЦрна Гора, еден дел од податоците не
можеше да биде користен при обработката.
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на министерствата на Албанија и Бугарија самостојно извршија обработка и ги категоризираа
одговорите и доставија веќе изработени извештаи. Тие податоци графички се претставени во
прилозите заедно со оние од другите министерства, меѓутоа, поради фактот дека ги нема во
заедничката база не можеа да бидат земени предвид при посложени статистички анализи.
Апликацијата за внесување на податоци е изработена во MS Excel, статистичка обработка е
вршена во SPSS.
Важно е да се нагласи дека податоците доставени од страна на службите за управување со
човекови ресурси и полициските академии, т.е. центрите за полициска обука, не се подеднакво
исцрпни и детални и бележат разлики од земја во земја.

3. Статистички примерок
Во истражувањето учествуваа вкупно 3 897 испитаници, од осум министерства (табела 1). Во
примерокот , 33,80% од испитаниците се жени полицајци, 38,57% мажи полицајци, 4,00% се
жени раководители и 23,63% мажи раководители. Доколку ги посматраме само раководителите,
меѓу нив 14,48% се жени и 85,52% мажи.

МВР

Жени
полицајци

Мажи
полицајци

Жени
Мажи
раководители раководители Вкупно

Албанија

32 (50,00%)2
(2,43%)3

32 (50,00%)
(2,13%)

-

-

64 (100,00%)
(1,64%)

БиХ – Федерација4

77 (23,99%)
(5,85%)

161 (50,16%)
(10,71%)

7 (2,18%)
(4,49%)

76 (23,68%)
(8,25%)

321 (100,01%)
(8,24%)

БиХ – Р Српска

90 (46,39%)
(6,83%)

72 (37,11%)
(4,79%)

6 (3,09%)
(3,85%)

26 (13,40%)
(2,82%)

194 (99,99%)
(4,98%)

Бугарија

331 (36,37%)
(25,13%)

394 (43,30%)
(26,21%)

16 (1,76%)
(10,26%)

169 (18,57%)
(18,35%)

910 (100,00%)
(23,35%)

Хрватска

170 (30,36%)
(12,91%)

222 (39,64%)
(14,77%)

25 (4,46%)
(16,03%)

143 (25,54%)
(15,53%)

560 (100,00%)
(14,37%)

Македонија

97 (32,55%)
(7,36%)

100 (33,56%)
(6,65%)

50 (16,78%)
(32,05%)

51 (17,11%)
(5,54%)

298 (100,00%)
(7,65%)

Црна Гора5

30 (33,33%)
(2,28%)

30 (33,33%)
(2,00%)

-

30 (33,33%)
(3,26%)

90 (99,99%)
(2,31%)

Србија

490 (33,56%)
(37,21%)

492 (33,70%)
(32,73%)

52 (3,56%)
(33,33%)

426 (29,18%)
(46,25%)

1460 (100,00%)
(37,46%)

Вкупно

1317 (33,80%)
(100,00%)

1503 (38,57%)
(99,99%)

156 (4,00%)
(100,01%)

921 (23,63%)
(100,00%)

3897 (100,00%)
(100,00%)

Табела 1: Структура на примерокот
2345

Речиси три четвртини полициски службеници (во целокупниот примерок) кои учествуваа во
истражувањето работат во (подрачни) полициски управи, односно центри на безбедност и
2
3
4
5

Процент во однос на вкупниот број испитаници во редот (определена земја).
Процент во однос на вкупниот број испитаници во колоната.
Еден испитаник раководител не го наведе својот пол па не е земен предвид при статистичката обработка.
Поради определени технички проблеми произлезени од начинот на пополнување на прашалникот, еден дел од мострата што
ја сочинуваат раководители од МВР на Р Црна Гора не можеше да биде опфатен со обработката.
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полициски агенции (74,75%), меѓу кои – 71,91% жени полицајци, 76,49% мажи полицајци, 60,40%
жени раководители и 78,80% мажи раководители, додека во седиштата на министерствата се
вработени 24,75% полицајци жени и 19,73% полицајци мажи, како и 39,60% раководители
жени и 21,20% мажи на раководни места (графикон 1)6. Овде, како и понатаму во овој сегмент
на извештајот, процентите што недостигаат до 100 се однесуваат на оние испитаници кои не
одговорија на определено прашање.
90
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40
30
20
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%

76.49

71.91

39.60

24.75

19.73

жени
полицајци

мажи
полицајци

седиште на Министерството

74.75

78.80

60.40
21.20

22.70

мажи
раководители

жени
раководители

вкупно

подрачна полициска управ а

Графикон 1: Место на организационата единица на испитаниците во министерството
Организационите единици во кои испитаниците работат се наоѓаат најчесто во големите
градови – вкупно 51,98%, од кои се 51,31% жени и 53,60% полицајци мажи, како и 61,90% жени
и 48,50% раководители мажи, потоа во градови средна големина – 38,70% (меѓу извршителите
39,35% се жени и 37,48% мажи, а меѓу раководителите 31,70% се жени и 41,10% мажи), додека
најмалку ги има во малите места – 8,47% (7,71% жени, 8,11% мажи, 6,50% раководители жени и,
исто така, 10,50% раководители мажи) – графикон 2.7

100%

7,71

8,11

80%

39,35

37,48

51,31

53,60

6,50
31,70

10,50

8,47

41,10

38,70

48,50

51,98

60%
40%

61,90

20%
0%

жени
полицајци
во голем град

мажи
полицајци

жени
мажи
раководители раководители

во град средна големина

вкупно

во мал град

Графикон 2: Големина на градот/местото во кое се наоѓа организационата единица на    
испитаниците
6
7

Приказот не содржи податоци од Бугарија.
Приказот не содржи податоци од Бугарија
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Изземајќи ги раководителите, на кои не им е ни поставено прашање за степенот на образование
(со претпоставка дека сите, или барем најголем број од нив, има факултетско образование), кај
другите испитаници – извесна предност е забележана кај жените. Тие, имено, во 40,39% случаи
завршиле средно училиште (мажи – 46,74%), а во 54,52% случаи виша или висока (мажи –
49,87%) – графикон 3.

4,78

2,93

3,79

54,52

49,87

52,04

40,39

46,74

43,78

жени

мажи

вкупно

%
100%
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40%
20%
0%

средна стручна подготовка

висока (виша) стручна подготовка

нешто друго

Графикон 3: Стручна подготовка на испитаниците
Кога е во прашање должина на ефективниот работен стаж во полициска служба, распонот е
многу голем и се движи од неполна една година до 39, со тоа што жените се најмногубројни во
категоријата од 6 до 10 години (37,21%), а мажите во категориите од 11 до 15 (25,60%) и од 16 до
20 години работен стаж (24,47%) – графикон 4.
мажи
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>30
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37,21

19,97
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Графикон 4: Ефективен работен стаж во полициска служба
За оваа прилика, поради големата различност на називите на работните места во некои
министерства, не беше можно да се споредат, односно да се прикажат компаративно, но
можеме да кажеме дека 51,16% полицајци жени работат во рамки на униформирана полиција,

3. Статистички примерок

13

24,90% во криминалистичка полиција, 7,69% во логистика и 14,97% на другите работи, додека
1,28% не дадоа одговор. Исто така, во униформирана полиција работат 64,25% мажи полицајци,
во криминалистичка полиција 21,09%, во логистички служби 4,01% и во другите служби 9,61%
(1,04% се без одговор). Конечно, од раководителите кои учествуваа во анкетата: униформирани
има – 63,80% мажи и 40,27% жени, во криминалистичка полиција – 22,58% мажи и 20,80% жени,
во логистика – 5,12% мажи и 22,82% жени и, во другите служби, 8,50% мажи и 16,11% жени.
Уочливо е дека жените и како извршители и како раководители се поприсутни од мажите во
логистичките служби, а помалку присутни во униформа.
Со примерокот се опфатени сите раководни нивоа – стратегиско со 44% или 474 испитаници (55
жени и 419 мажи) назначени на стратешки позиции, потоа 47 % или 506 испитаници (87 жени и
419 мажи) на средно или координативно ниво и 9% или 97 испитаници на оперативно ниво (14
жени и 83 мажи) (Погледни го графикон 5).
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55 (35,2%)

419 (45,5%)

474 (44,0%)

156 (100%)

921 (100%)

1077 (100%)

Графикон 5: Ниво на раководење (за испитаници раководители)
Да додадеме уште дека, според брачниот статус, полицајците жени почесто се мажени (54,77%)
одошто немажени (36,31%), а уште помалку разведени (6,39%) и вдовици (2,03%). Што се
однесува на полицајците мажи – 76,76% се женети, 19,28% неженети, 2,70% разведени и 0,45%
вдовци (графикон 6)8 Во согласност со напред наведеното е и семејниот статус, т.е. број на деца
– 57,00% жени и 72,79% мажи имаат деца (графикон 7)9.
Конечно, просечната возраст на жените кои учествуваа во истражувањето е 34,21 години
(распон 20 до 59), на мажите 39,40 (распон 20-64) и на раководителите 39,8 години (23-61
години).

8
9

Приказот не содржи податоци од Бугарија.
Приказот не содржи податоци од Бугарија.
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II. РЕЗУЛТАТИ OД ИСТРАЖУВАЊЕТО

Во рамките на резултатите од истражувањето, по одреден логички ред, во одделни тематски
целини паралелно ќе бидат изнесени податоците добиени од различни извори (прашалници).
Меѓутоа, за да можат полесно да се следат, се послуживме со различни технички решенија, така
што податоците што ги дадоа кадровските служби се изложени вообичаено (како досегашниот
текст), додека резултатите од анкетата со полицајците,жени полицајците мажи и раководителите
се соопштени во текстот .

1. Регрутирање и прием на жени во полициска служба
➜➜Стратешки пристап кон приемот на жени во полиција10
Една од клучните претпоставки за планско и контролирано интегрирања на жените во
полициска служба е постоењето на стратешки пристап кога станува збор за нивен прием. На
службите за управување со човечки ресурси им е поставено прашањето дали во националните
полиции постои таков пристап, врз што тој се базира таквата стратегија доколку постои, дали се
утврдени квоти за прием на жени и мажи, дали постојат временски рамки за достигнување на
одредениот процент на регрутирање на определен (и кој) број на жени и мажи и, на крајот, дали
е утврден временскиот рок во кој треба да се достигне определен процент на жени вработени
во полициска служба како и на процентот на специфиѓната целна група. Одговорите се следни:
БиХ – Република Српска одговори дека во тамошното министерство за внатрешни работи, кога
станува збор за прием на жени, не е определена квота ниту рок до кој треба таа да се достигне.
Истовремено, при прием на Високата школа за внатрешни работи една четвртина мораат да
бидат девојки не постари од 21 година.
Еднаш годишно, во Бугарија министерот за внатрешни работи издава наредба за прием
на курсисти на академијата. Бројот на обучени кои ќе бидат примени е утврден веднаш
со издавањето на наредбата кога се утврдуваат и квотите за прием на мажи и жени по
специјалности. Вкупниот број на студенти кои би биле примени е утврден врз основа на
потребите на Министерството за внатрешни работи и анализите на човечките ресурси.
Се одредуваат квотите за прием на жени од различни специјалности до 20% за добивање
образовно-квалификационен степен «bachelor»(академска титула штo ja има лице пред
10 Стратешки пристап би подразбирал не само прием на жени во полициска служба, туку и достапност до сите нивоа на
раководење со жени, секако, при почитување на утврдените критериуми и процедури.
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дипломирање, а во случај на музика, филозофија и цивилни закони, титулата може да важи и по
дипломирање).
Во Хрватска, во согласност со законот за државните службеници („Народне новине“, бр.
92/05,107/07 и 27/08), приемот во служба се врши врз основа на планот за прием што секоја
година, со претходна согласност на Министерството за финансии, го донесува Министерството
на управа. Во наведениот план не се посебно утврдени квоти за прием на жени во полиција.
Меѓутоа, при распишување на јавни конкурси и интерни огласи за прием во служба, во нив
задолжително е наведено дека на конкурс, односно интерен оглас можат да се јават лица од
обата пола. Наведеното се заснова врз член 13. од Законот за рамноправност на половите
(„Народне новине“, бр. 82/08).
Во Македонија, Министерството за внатрешни работи има стратешки пристап, во согласност со
Законот за полицијата со кој е утврдено да се почитува принципот на родова рамноправност при
вработувањето. Според наводот на службата за управување со човечките ресурси, процедурата
за прием во полиција подразбира почитување на принципот на родна рамноправност, како
што е пропишано, па затоа не постои однапред утврдена квота.
Во Србија, при распишувањето на досегашните два конкурси за прием на студенти во Центарот
за основна полициска обука, објавено беше дека ќе бидат примени 25% девојки. Ист процент
се прима и на криминалистичко-полициската академија и полициски студии, за студенти
кои се финансираат од буџетот. На самофинансирачките студии нема квоти, прием се врши
исклучително според прелиминарната ранг листа.
Останатите полициски служби не одговорија на ова прашање.

Препораки:
1.

Со оглед на доставените податоци кои укажуваат на неуедначен и несистемски
пристап кон регрутација и прием на жени во полициска служба, потребно е преку
Мрежата да се поттикне развојот на стратешки документи со кои на системски и
уедначен начин би се пристапило кон прашањата за регрутација и прием на жени
во полициска служба. Исто така, Мрежата би можела да помогне во осмислување
на национални стратегии во оваа област, како и во обуката за стратешко планирање
и изработка на стратешки документи. Размената на најдобра практика во оваа
област со организациите и државите, како во Европската унија така и во регионот,
како и ангажманот на локални експерти за прашања за родната рамноправност во
изработката на стратешки документи, исто така, би можеле да бидат една од задачите
на Мрежата.

➜➜Вклучување на жените на оперативни работи и нивен помасовен прием
во полиција
Во Министерството на БиХ – Република Српска жените работат на оперативни полициски
работи од самото негово основање, а со помасовен прием се започна во 1999 година со
основање на Полициска академија.
Во Црна Гора во почетокот на седумдесеттите години на XX век жените почнаа да работат на
оперативни полициски работи, кога почна и помасовен прием на жени во полициска служба.
Во Македонија прв курс за прием на жени во полиција е реализиран во 1992 година.
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Во Србија, не земајќи го предвид периодот меѓу двете светски војни, почнувајќи од 1944
година жените работат во сообраќајна полиција, значи во униформа и со овластување.
Освен спорадично присуство во други служби, во 1976 година е обновен нивниот прием во
сообраќајна полиција, а во почетокот на деведесеттите значителен број е примен на работа во
дежурниот оперативен центар при Секретаријатот за внатрешни работи (СВР) во Белград. Кон
половината на деведесеттите, започнат е прием во пограничната полиција, главно, на жени
со завршена виша школа за внатрешни работи во Земун, која од самото свое основања 1972
година прима и жени. Со помасовен прием на жени во полиција се започнува на размеѓето
на двата милениуми, од 2002 година, со организирање на повеќе курсеви за полицајци чии
ученици беа исклучително жени.

➜➜Механизми на поддршка на жените за пристапување во полициска
служба и начинот на информирање за карактеристиките на
полициската работа
На службите за управување со човечки ресурси им е поставено и прашање дали се користат
некои посебни мерки заради давање поддршка на жените да пристапат во полициска служба
и, исто така, на кој начин кандидатките се информираат за идната работа. Во основата на
овие прашања беше намерата да утврдиме дали постои доследност во активностите што
министерствата ги спроведуваат за да привлечат, примат и задржат жени во своите редови.
Во министерствата на БиХ – Република Српска, Црна Гора, Македонија и Србија, од чиишто
служби за човечки ресурси добивме одговор на ова прашање, не се спроведуваат посебни
мерки на поддршка на жените за пристапување во полициска служба бидејки, како што велат, и
без такви мерки е присутно многу големо интересирање при објавувањето на конкурс за прием
во полиција.
За барањата, специфичностите, опасностите и други карактеристики во вршењето на полициска
работа, кандидатите/кандидатките за основната полициска обука, во БиХ – Република Српска
се информираат преку средствата за масовно информирање и интернет (www.education.muprs.
org), во Црна Гора преку веб сајт, јавен конкурс и разговор, а во Србија преку самата содржина
на конкурсот со кој се дефинирани условите за прием, како и преку веб сајт на МВР (односно
центарот за основна полициска обука – www.copo.edu.rs), трибини, локални радио-станици,
брошури, телевизија и, при спроведување на самата процедура на селекција, на интервјуто во
кое учествуваат и полицајци ментори (избрани полициски службеници од полициските управи).
На сличен начин се информираат и кандидатите/кандидатките за директен прием во полициска
служба (без претходна полициска обука), со тоа што, освен во Црна Гора, тежиштето на
информирање од електронски медиуми кај другите земји, главно, се поместува кон разговор
со кандидатот.
Во Бугарија, голем број кандидати претходни сознанија за специфичностите и ризиците
на професијата добиваат од блиски лица, преку интернет сајтови, од други вработени во
МВР, од оние кои преминале од воена служба во МВР, врз основа на учеството во младинските
противпожарни одреди „Млад пожарникар“ или „Млад пријател на полицијата“ и преку
медиуми. Независно од тоа, при првиот контакт со кандидатите, Службата за човечки ресурси
ги запознава со барањата, особеностите и специфичностите на конкретната должност за која
се кандидираат.
Согласно со Законот за државните службеници и Уредбата за распишување и спроведување
на јавен конкурс и интерен оглас во државна служба („Народне новине“, бр. 8/06 и 8/07), при

1. Регрутирање и прием на жени во полициска служба

19

распишување на јавен конкурс и интерен оглас во Хрватска, на веб страница на МВР, помеѓу
другото, се наведени описот на работите и податоци за платата за работното место кое се
пополнува. Во самиот текст на конкурсот и интерниот оглас се наведени условите што мораат
да ги исполнуваат кандидатите за прием во служба, односно распоред на конкретно работно
место.
Во рамките на извршената анкета, на прашањето од кои извори најчесто се информирале за
специфичностите, барањата, ризиците и други карактеристики на идната работа, во повеќето
земји на прво место жените наведуваат неофицијални извори – познајници и членови на
семејството (вкупно 51%), па дури потоа извори од министерствата (28%), средствата за
јавно информирање (16%) итн., додека еден број „признава“ дека беше неинформиран (4%)
– графикон 8. Посматрано по земји, неформалните извори се највлијателни во Албанија
(познаници учествуваат со 87,5%), а најмалку влијателни во Федерацијата БиХ –(познаници и
семејство – вкупно 25,0%), додека најголем процент на официјални извори од министерството
се јавува во БиХ – Република Српска (43,9%) – (погледнете го графикон 9).
Нешто друго
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Графикон 8: Извори на информирање за полициска работа за жени
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Графикон 9: Извори на информирање за полициска работа за жени (по земји)
Овие податоци се поткрепени и со следното: во различни земји, процентот на потполно
информирани кандидатки кои конкурирале за прием во полициска служба варира од 31,8% во
Хрватска до 60% во Црна Гора и 60,4% во Македонија (графикон 10).
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Графикон 10: Степен на информираност за полициска работа (жени)
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Препораки:
2.

Врз основа на податоците добиени од истражувањето, се стекнува впечаток дека
начинот на спроведување на пропагандни кампањи за прием во полиција не е
уедначен, ниту пак системски. Информирањето, често им е препуштено на средствата
за јавно информирање(телевизија, интернет) и на индивидуалната мотивираност
на кандидатките да научат за можностите и условите за вработување во полиција.
Една од приоритетните задачи на Мрежата би можела да биде поддршка на сите
заинтересирани министерства во формулирањето на маркетиншките кампањи и
стратегии кои би биле насочени кон тоа да се придобијат што поголем број жени, но
и да им се дадат прави информации за барањата, специфичностите и ризиците на
полициската работа. Секако, носители на кампањите би биле самите министерства, а
улогата на Мрежата би била првенствено советодавна и би се огледала во поддршката
за воспоставување стандарди во смисла на содржината и процедурите кога се работи
за спроведување на кампањи.

➜➜Мотиви за определување на жените за полициска професија
Во непосредна врска со претходното прашање се и мотивите, односно причините поради
кои жените донесуваат одлука да конкурираат за прием во полиција. Од долгата листа на
понудени одговори, жените испитаничките ги бираа неколку вообичаени, оние што горедолу се споменуваат и во други слични истражувања во светот. Се работи за следните
причини: алтруистички побуди, односно прилика да се помага на други прворангирана во
Федерацијата – БиХ Македонија, Црна Гора и Бугарија, а на трето место во Хрватска, Србија и
БиХ – Република Српска, самата содржина на работата и нејзините карактеристики, како што
е занимливост на работата (на прво место во Хрватска, Србија и БиХ –Република Српска,
а на второ во Федерацијата БиХ –Македонија и Бугарија) или динамичност на работата на
второ место во Бугарија и утилитаризам – сигурно вработување (на второ место во Хрватска,
Србија и БиХ –Република Српска, на трето во Федерацијата БиХ ) итн. Во Албанија на прво место
е интересноста на работата заедно со угледот што полицијата го ужива, додека второто
место го делат влијание на семејството и желба за докажување на сопствените способности
– (графикон 11.)
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Графикон 11: Мотиви за пристапување кон полициска служба
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Со оглед на најчестите мотиви за определување на жените за избор на полициска
професија утврдени со ова истражување, неопходно е Мрежата ги охрабри
полициските служби да го планираат своето регрутирање со акцентирање на оние
аспекти на полициска работа кои изискуваат женски кандидати. На тој начин посебно
би се поттикнало пријавувањето на жени за полициска работа, но и сензибилизацијата
на пошироката јавност да ги прифати жените во тоа, за нив нетрадиционално,
занимање.

➜➜Пропорционална застапеност на жените во министерствата за
внатрешни работи
Министерството за внатрешни работи на Федерацијата БиХ во јуни 2009 година, во однос на
вкупниот број полицајци со определен чин, има: 22,2% полицајци, 14,91% постари полицајци,
1,28% постари наредници, 1,51% помлади инспектори, 20,93% инспектори, 3,2% виши
инспектори и 8,7% самостојни инспектори.
Во БиХ – Република Српска, застапеноста на жени во однос на вкупниот број вработени изнесува
21%, жени во униформирана полиција во однос на вкупниот број вработени во униформирана
полиција има 3,5% (според податоците на Управата за полициско образование – 22%,
претпоставуваме, меѓу студентите на обука), додека процентот на жени со овластување (исто
така во однос на вкупниот број вработени со овластување) изнесува 6% (според податоците на
Управата за полициско образование повторно 22%).
МВР на Црна Гора има 12,5% жени наспрема вкупниот број на вработени, во униформа ги има
7% и со овластување 10%.
Во Македонија, меѓу вкупно вработените жени има 14,83%, униформирани 6,12% и со
овластување 47,08%.
Во Србија, според податоците од ноември 2009 година, застапеноста изнесува 20,64% (во однос
на вкупниот број), 7,49% со статус на униформирано овластено службено лице и 19,95% со
статус на овластено службено лице.
Во Министерството за внатрешни работи на Хрватска се вработени 28,65% жени во однос на
вкупниот број вработени. Не располагаме со податок колкав е процентот на жени во униформа.
Во однос на вкупниот број вработени полициски службеници, 13,5% се полициски службенички.

➜➜Пропорционална застапеност на жени на раководни места во
Министерствата за внатрешни работи
Во министерствата кои доставија податоци, присуството на жени на раководни позиции се
мери со мошне ниски проценти или дури со бројки кои е поедноставно да не се искажуваат
процентуално.
Така, на пр. во БиХ – Република Српска на стратешко ниво на раководење 1,47% се жени, на
средно (координациско) вкупно 11 и на оперативно ниво 13.
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Во Црна Гора, на стратешко ниво има 20 жени, на средно (координациско) ниво 126, а на
оперативно ниво на раководење 569.
Во Хрватска, на раководни позиции на стратешко ниво (началнички на ПУ, управителки на
управи во седиштето на МВР, началнички на сектори во седиштето на МВР) 12,5% се жени,
на средно – координациско ниво (началнички на одделенија) – 10,5% и на оперативно ниво
(водителки на отсеци до шеф на смена) – 13,85%
Македонија во однос на вкупниот број вработени на стратешко ниво има 3,95%, на средно
0,70% и на оперативно 0,14% жени.
Во МВР на Србија, во ноември 2009 година, застапеноста на жени на раководни места на
стратешко ниво изнесува 12,66%, а 8,59% на средно. Не располагаме со ажурен податок за
оперативното ниво (во декември 2006 година, процентот беше 27,88%).

➜➜Жени во специјални (посебни) единици
Во специјалните единици на БиХ – Република Српска нема ниту една жена. Во Специјалната и
Посебната единица на полицијата на МВР на Црна Гора ги има вкупно десет. Присутни се, исто
така, во Единицата за специјални задачи, Интервентната единица, Единицата за надворешно
физичко обезбедување и Единицата за безбедност на пат во Министерството за внатрешни
работи на Македонија. Жени има и во сите посебни единици на МВР на Србија.
Во специјалната полиција на МВР на Хрватска нема вработени жени, во интервентната полиција
се вработени 62 жени (4,5%).

➜➜Достапноста на одделни полициски служби за жена полицаец
Сите министерства кои дадоа одговор на наведеното прашање (БиХ – Република Српска, Црна
Гора, Македонија и Србија) соопштуваат дека сите служби им се достапни подеднакво на жените
како и на мажите.

➜➜Достапноста на специјалистички обуки и одделни полициски служби за
жена полицаец
На прашањето дали специјалистичките обуки им се подеднакво достапни на сите полициски
службеници, мажите, без оглед на местото во хиерархијата, значително почесто одговараа
позитивно (полицајци 67,24% и раководители 70,14%) во однос на жените (полицајци 38,52%
и раководители 56,13%). Наспроти ова, дека мажите имаат предност кај посетувањето на
специјалистички обуки мислат 14,03% мажи полицајци и 15,84% раководители мажи. Исто
мислење имаат двапати повеќе жени – 30,90% извршители и 29,03% раководители. Многу
е мал, речиси занемарлив, процентот на испитаници кои сметаат дека при регрутирањето
за специјалистички обуки предност им се дава на жените (се движи од 0,32 до 2,14%) –
графикон 12.
Мажите во поповолно светло ја согледуваат и достапноста на одделни служби во полицијата.
Меѓу полициските службеници, мажи во 55,02% случаи (наспрема 32,68% жени) сметаат
дека сите служби подеднакво се отворени и за жените и за мажите, 20,37% мажи во однос
на 35,06% жени одговорија негативно, додека 23,91% машки испитаници и 30,84% жени
изразија несигурност во однос на поставеното прашање. Кaj рaководителите, со оглед на
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полот, спротивставеноста е исто така изразита: 45,48% мажи и 27,74% жени сметаат дека
достапноста на одделни служби е иста за сите, а дека не е така мислат 42,58% жени и 20,54%
мажи (графикон 13).
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Графикон 13: Достапност на одделни служби во полиција за мажи и жени
Заради споредба, во Соединетите Американски Држави жените во 1979 година претставуваа
37% од работната сила, 1992. година 45%, а 2001 година бележи само еден процент повеќе –
46%. Учеството на жени во градските (општинските) полициски одделенија на 50 000 жители
порасна од 3,4% во 1978 година до 9% во 1986, што како состојба се задржува и во 1990 година.
Тогаш имаше 3,7% жени меѓу наредниците, 2,5% меѓу поручниците, 1,4% во командниот
персонал.
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Во извештајот за статусот на жените во полицијата за 2001 година11, стои дека жените во овој
момент заземаат 12,7% од сите положби «под заклетва», при што «women of color» држат 4,8% од
тие положби. Во мали и рурални полициски агенции12, само 8,1% од сите положби им припаѓаат на
жени, а на «women of color» само1,2%. Во текот на десетина години, порастот на претставеност на
жените во големите полициски агенции порасна за помалку од 4%. Рамковната евиденција од 2001
година покажува дека, и така бавна, стапката на пораст на бројот на жени во големите полициски
агенции застана или дури почна да назадува. Процентот на жени во големите полициски агенции
беше 14,3% во 1999 година, 13,0% во 2000 и 12,7% во 2001 година. Обесхрабрувачки тренд е
примарно концентриран во градските и државните агенции и го потенцира прашањето дали
жените некогаш ќе достигнат еднаков процент како мажите во полициската професија.
Во големите полициски агенции жените под заклетва во 2001 година држат 7,3% врвни командни
позиции, 9,6% позиции на надзорник и 13,5% неоперативни функции. «women of color» «под
заклетва» држат 1,6% врвни командни позиции, 3,1% надзорници и 5,3% неоперативни позиции.
Повеќе од половина (55,9%) од големите полициски агенции кои се анкетирани не пријавија
ниту една жена на врвни командни положби, а големо мнозинство (87,9%) не пријавија ниту една
жена на своите највисоки положби. Во мали и рурални агенции, жени под заклетва држат само
3,4% од сите врвни командни позиции, 4,6% од сите позиции на надзорник и 9,7% позиции во
сите оперативни линии. «Women of colour» претставуваат помалку од 1% врвни командни (0,3%)
и позиции на надзорник (0,4%) и само 1,5% од сите позиции во оперативните линии. Малите
и рурални агенции во 97,4% случаи немаат жени на врвните командни позиции, а само една
од 235 агенции има «women of color» на своите највисоки нивоа. Ова е јасен знак дека жените
продолжуваат да бидат масовно исклучувани од суштинските полициски положби (policymaking). Државните агенции (со барем 100 членови од персоналот под заклетва) ги следат
градските и окружните агенции со маргинализирање на жените во вработувањето и нивното
промовирање, пријавувајќи само 5,9% жени под заклетва, што е значително помалку отколку
процентот пријавен од страна на градските агенции (14,2%) и окружните агенции (13,9%).
Едно од можните објасненија за стагнирање и дури назадување на бројот на жени во одделенија
под заклетва е намалувањето на бројот на одобрувачки декрети кои налагаат вработување и/
или промоција на жените и/или малцинствата. Меѓу анкетираните агенции, осум одобрувачки
декрети истекнаа во периодот од 1999 до 2002 година, само два се применети (остварени) од
1995 година, а само шест декрети беа применети во цела деценија. Без декрети, наметнати за да
се искорени дискриминаторното вработување кое го практикуваат полициските агенции, дури
ни маргинални достигања што остварија жените во полиција, не би биле можни.
Во Канада, жените во 1989 година претставуваа 40,8% работна сила. Во 1992 година тие
претставуваа 7,5% полицајци (порастот е 4,0% од 1985 година). Жените полицајци се
концентрирани во најниските нивоа во полицијата, малцинство се во средните нивоа на
надзорници и не се присутни во командниот персонал. Занемарени во последните 20 години како
постојан персонал, жените и понатаму се на положба различна од положбата на мажите, премногу
се присутни во сообраќајот и патролата, а премалку во криминалистичката истрага и управата.13
Во Велика Британија, жените во 1961 година претставуваа 30% работна сила, а 1990 година
47%. Во 1993 година тие претставуваа 10% полициски одделенија. При извршувањето на
полициски работи, жените во Белгија обавуваат исти работи како и мажите. Пред реформата,

11 Equality Denied – The Status of Women in Policing: 2001, National Center for Women & Policing a division of the Feminist Majority
Foundation, April 2002.
12 Мали и рурални полициски агенции се определени како агенции лоцирани во округ со помалку од 50 000 жители и со помалку
од 100 луѓе во персонал.
13 Statistics on Women in Law Enforcement, http://www.associatedcontent.com/17.11.2006.
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во жандармеријата ги имаше помалку од 10%, а по реформата во полицијата се застапени околу
25% жени.14
Во естонската полиција во 2003 година имаше 3 565 полицајци, од кои 1 028 беа жени, што
претставува приближно 29% од вкупниот број полицајци. Во февруари 2006 година вкупниот
број е 3 373, а жени 1 129 (33,5%). Значи, додека бројот на полицајци се намалува од година на
година, учеството на женски полицајци расте.15
Кон крајот на 2001 година бројот на жени полицајци во Унгарија двапати е поголем отколку
седум години порано и изнесува 15,85%. Тоа посебно заслужува внимание воколку се земе
предвид исклучувањето на многубројни задачи од полициските надлежности (издавање на
лични карти, сообраќајна управа, прашања на обезбедување) во рамките на програмата за
осовременување на извршниот орган на владата. Меѓу официрите на полиција, една четвртина
сочинуваат жени (24,1%), а како значајно достигнување може да се смета и достапноста на
сите работни места и положби за жените, макар што, на пр. многу мал број од нив успева да
ги задоволи ригорозните критериуми за прием во специјалните единици. Жените заземаат
околу 15% водечки положби во 2001 година, додека 1994 година беа 6%. Овој однос одговара
на вкупниот број вработени жени. Меѓутоа, на повисоко ниво на водство се наоѓа само понекоја
жена. Некои одлуки, донесени со цел да престане променливоста внатре во полицијата, како
што се усогласување на висината на заработувачката со економските прилики и развивање
на системот на станбена поддршка, очекувано го креваат бројот на заинтересирани меѓу
младите за тој позив, односно го намалуваат бројот на оние кои ја напуштаат службата. Во
извесна мерка тоа би можело да ги намали можностите на жените да се вработат во службата.
Во прилог на таа претпоставка може да се наведе присутноста на жени во полициската служба
во Будимпешта (околу 40%) во однос на 7,5% жени-полицајци во округот Боршод, кој е погоден
со невработеност.
Сличен тренд е присутен и во Германија, на пример. Речиси половината студенти за полицајци
се жени, а има и такви примери, како што е Келн, каде што процентот на жени полицајци е
близу 40,0%. Во 1994 година во Италија се 8,5% жени полицајци, во Норвешка ги има 7,5%,
во Холандија 12,2%, Шведска 11,1%, Финска 5%, Ирска 3,9%.16 Во 2006 година просечниот
процент на жени полицајци во европските земји е 10%, освен Шведска, Норвешка, Холандија
и Велика Британија, чијшто просек е 18%.17
Во Полска, според податоците од октомври 2006 година18, жените претставуваат 20,4% од
вкупниот број вработени во полиција. Во цивили ги има 64,11%, а на оперативни функции во
службата (т.н. sworn officers) 11,03%. Самата униформа не значи задолжително и оперативна
функција, така што има униформирани жени кои работат како помошен персонал.
Во Словенија, во ноември 2006 година вкупниот број на вработени во полиција е 9 460 (77,5%
мажи и 22,5% жени), од кои 7 929 полицајци – 88,1% мажи и 11,9% жени. Остатокот од 1 531
вработен го сочинува административниот и техничкиот персонал, меѓу кои се 77,5% жени
и 22,5% мажи. На највисоко, национално ниво, во Општата полициска управа која има 10
внатрешни организациони единици, 1198 се полицајци, од кои се 84,1% мажи и 15,9% жени. На

Спахиќ, Т.: Полициска обука во Европа – единство во различности, Felix Verlag Holzkirchen/OBB, 2005.
Resetnikova, A.: Women in Policing in a Transforming organization The Case of The Estonian Police, www.pipss.org/22.2.2008.
Ибид.
Рогиќ, И.: Жена-полицаец во МВР на Република Српска – работно-правен статус и статистички показатели, соопштение на
Регионалната конференција Рамноправност на половите во полициските служби, Бања Лука, 21 и 22.12.2006.
18 Податоците се добиени на почетокот на ноември 2006 година, на молба од авторот на проектот „Жените во полицијата“, работен
во рамките на развојноистражувачката работа на Вишата школа за внатрешни работи во Земун (Србија), по пат на електронска
пошта од Walentyne Trzcinske (sa Higher Police School Szczytno), учесничка на Десеттиот семинар за развој на кариерата, одржан
во организација на Европската мрежа на жените полицајци, 14-19. септември 2002 година во Полска.
14
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регионално ниво (11 полициски управи) мажи има 90,7% и жени 9,3%, а на локално ниво 88,4%
мажи и 11,6% жени.19

2. Прашања за селекцијата
➜➜Критериуми на селекција за прием на полициска обука и во работен
однос
Појдовното гледиште подразбира дека критериумите за селекција за прием на полициска
обука и во работен однос би морале да се базираат врз анализа на работните места спроведена
со користење на научната методологија и утврдените барања и услови за обавување на
определени работи и работни задачи. Бидејќи полициските работи изискуваат сложен спектар
на способности и својства, во кои сосема сигурно можат да се препознаат и типично (или
стереотипно) „машки“, односно „женски“ особини, никој од кандидатите не би требало да биде
однапред осуетен поради припадноста на едниот или другиот пол. Напротив, би дошле до
израз индивидуалните разлики на кандидатите, па на одредени работни места би требало да
бидат примани поединци кои ги исполнуваат утврдените критериуми, без оглед на полот.
Според податоците добиени од анкетираните служби за управување со човечки ресурси,
состојбата е следната:
Во БиХ – Република Српска општите услови за прием на полициска обука и во работен однос
не се разликуваат, но постојат различни посебни услови. Во Црна Гора, исто така, покрај
општите услови кои се идентични со условите за прием во служба, со правилникот за селекција
и регрутација на студенти за основно полициско образование на Полициската академија,
пропишани се и посебни услови.
Барањата, редоследот и условите за засновање работен однос во Министерството за внатрешни
работи на Бугарија се регулирани со Законот за министерството за внатрешни работи и
Наредбата рег. № І з-1009/04.07.2006 за условите и редоследот за влегување во државна служба
во МВР. Во МВР се определени општите услови, а согласно со горе наведената наредба, при
објавувањето на конкурс, во зависност од должноста, можат да се утврдат и други специфични
барања во врска со возраста, образованието, психофизичката спремност и професионалната
подготвеност. Различни критериуми за прием на кандидати во служба на МВР се применуваат
кај физичката подготовка, и се поделени по дејности според основните структури на МВР, од
категорија - «Г» и «Е», исто така и во поглед на разликите по полот.
Во Македонија, критериумите за прием на основна полициска обука се одредуваат во рамките
на реализацијата на селекционата процедура утврдена со подзаконски акти на Предлогзаконот за внатрашните работи и се применуваат при тестирањето во пишувана форма,
интервју, медицински испитувања и проверки на физичките способности. Пред потпишувањето
на договор за ангажирање, кандидатите за полициски службеници мораат да имаат сертификат
за завршена основна полициска обука, а врз основа на покажаните резултати се формира ранг
листа. Нема специјални критериуми, основен услов е кандидатот да биде на одредена ранг
листа.

19 Беговиќ, М., Мартинец, М.: Жена-полицаец како професија, соопштение на Регионалната конференција Рамноправноста на
половите во полициските служби, Бања Лука, 21. и 22.12.2006 година
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Во Србија критериумите за прием се утврдени со Законот за полицијата (предвидени се општи
и посебни услови), а за прием во Центарот за основна полициска обука се разработени со
Правилникот за критериумите за избор на кандидати за студенти на стручно оспособување.

➜➜Критериуми на селекција за прием на жени и мажи
Критериумите на селекција за прием на жени и мажи делумно се исти, а делумно се разликуваат.
Во БиХ –Република Српска физичките проверки се различни за жените и мажите. Во Црна
Гора, исто така, во делот на критериумите на селекцијата кои се однесуваат на физичката
подготвеност, кога се во прашање жени постои извесна разлика која, како велат, е усогласена
со европските стандарди. Во Македонија критериумите за прием на основна полициска обука
се разликуваат по медицинските испитувања и проверките на физичките способности, а во
Србија, за прием во Центарот за основна полициска обука, се разликуваат на проверката на
базично-моторичкиот статус (пет вежби: скок во далечина, склекови, кревање на труп за 30 сек,
слалом со три топки, Куперов тест) и на проверката на морфолошкиот статус.

➜➜Постоење на анализа (интерна или екстерна) на мерките за
регрутирање
Анализа на мерките за регрутирања не се врши во БиХ – Република Српска и Македонија,
додека во Црна Гора и Србија се спроведува интерно.
Притоа, освен образованието на студии што се подразбира (на пр. за психолози и сл.), нема
сигурен податок дека членовите на комисиите (телата) кои се занимаваат со регрутирање
посетувале курсеви за родни прашања.

➜➜Знаења и вештини потребни за вршење на полициска работа и
нивно вреднување во процесот на селекција, односно регрутирање
На службите задолжени за управување со човечки ресурси и на полициските академии, односно
центрите за обука, им е понудена листа на одредени знаења и вештини меѓу кои требаше да се
одберат оние што ја отсликуваат вистинската природа на полициската работа и оние што се
вреднуваат во процесот на селекција, т.е. регрутирање (со можност да се допишат оние што
недостигаат), со што поправо би се проверила компатибилноста на барањата на работните
места и почитувањето на тие барања при селекцијата на кадри.
Понудената листа ги содржеше следните вештини: комуникација со различни членови на
заедницата, физичка издржливост, знаење за важноста на културните разлики, способност да се
организира и реализира соработката со различни групи во заедницата, аналитичност, способност
за посредување во расправи, способност на лицето да ги развиава и одредува приоритетите при
решавање на секојдневните проблеми на криминалот и заедницата, способност за одредување
на приоритети, способност да се смири насилство, способност на лицето да покаже емпатија,
способност за снаоѓање во стресни ситуации, креативно мислење итн.
Управата за правни и кадровски работи на МВР на БиХ -Република Српска соопштува дека
условите за вршење полициска работа се предвидени со Правилникот за внатрешната
организација и систематизација на работните места во тоа министерство, Правилникот за
постапката за избор и изборот на кандидати за упис на Високата школа за внатрешни работи
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и Правилникот за постапката за селекција и избор на кандидати за студенти на Полициската
академија и нагласува дека, од понудената листа, физичката издржливост и креативното
мислење се вреднуваат без коментар кој би укажувал на тоа дали тие и вистински ја отсликуваат
природата на полициската работа. Управата за полициско образование на БиХ-Република
Српска, пак, од позитивната листа (по обата критериуми) ги елиминира само физичката
издржливост и способноста за снаоѓања во стресни ситуации.
Кадровската служба на МВР на Црна Гора ја заокружи комплетната листа на знаења и вештини
и тоа по обата критериуми.
Во Правилникот за внатрешниот ред за секое работно место во МВР на Хрватска се утврдени
условите што мораат да ги задоволат лицата распоредени на тоа работно место, како и описот
на работите кои се вршат на конкретно работно место.
Во Македонија е значително подолга листата на знаења и вештини кои ја рефлектираат
природата на полициската работа (изоставени се само способност за покажување емпатија и
креативно мислење) во однос на листата на вреднувани знаења и вештини (оставени се само
две: комуникација со различни членови на заедницата и физичка издржливост).
Во Србија се сметаат како важни, но и вреднувани, речиси сите вештини и знаења од понудената
листа, освен аналитичноста за која се смета дека не е адекватно вреднувана и способноста за
одредување на приоритети која ја нема по ниеден критериум.

➜➜Објективност на процедурата на селекција
Министерствата на БиХ – Република Српска, Црна Гора и Србија (кога се работи за прием во
Центарот за основна полициска обука) ја потврдуваат објективноста на процедурите на
селекција, додека МВР на Македонија соопштува дека не постојат одредени критериуми кои
ја дефинираат објективноста на селекционата процедура, но подзаконските акти ќе бидат
приспособени код процедурата и начинот на работа на Комисијата за селекција на кандидати
за полициски службеници и ќе бидат согласни со Предлог законот за внатрешни работи.
Објективност ќе биде обезбедена преку натпреварувачките фази на селекцијата и утврдувањето
на ранг листа од страна на Комисијата.
Во согласност со Законот за Министерството за внатрешни работи од 01.05.2006 година (Д.В.
бр. 17 од 2006 г.), постапувањето на државната служба во Бугарија се потпира врз неколку
принципи: транспарентност, јавност, конкурсно начело, забрана на дискриминација, еднакви
можности и др. На тој начин се дава можност за „еднаков старт“ на кандидатите и објективност
преку известување за професионалните квалитети, искуствата и квалификациите.

Препораки:
4.
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Несомнено е значењето на селекцијата за квалитетот и ефикасноста во вршењето на
полициски работи. Имајќи го предвид постоењето на различна практика во Регионот,
но и извесна недореченост на службите за човечки ресурси кога е во прашање
селекцијата, како и  препораката бр. 16 од овој извештаја која ја нагласува потребата
од размена на искуства во областа на критериумите за селекција, сигурно е дека оваа
тема е една од релевантните за идната работа на Мрежата. Во таа смисла нејзините
идни активности би требало да се насочуваат во правец на анализи на постојните
практики на селекцијата на кандидати за полициска работа, со што може да се
придонесе за нивно унапредување, како и постигање на потполна (или што поголема)
објективност на процедурата и остварување на принципот на еднакви можности.  

3. Прашања за образованието и обуката
➜➜Систем на образование и обука за потребите на полицијата
На ова место е неопходна „претходна“ забелешка. Имено, оправдано на овој сегмент може
да му се забележи преголема опширност и извесна подробност на информациите. Меѓутоа,
извесно е дека министерствата кои учествуваа во истражувањето најотворено и најрадо
даваа информации токму за своите системи на образование и обука. Верувајќи дека и самата
спремност за една така важна дејност да се зборува без инхибиција е многу добар показател кој
треба да се искористи (види препорака бр. 10), сите доставени податоци се дадени во целост,
без скратувања.
Основна обука на полицијата во Албанија се спроведува низ Основното училиште за полицајци,
и тоа по пат на: (1) Основен курс (од 11 недели) – „За општите патроли“ за полицајците во служба.
Се работи за програма за обука што ја посетуваат полицајци од основно ниво кои веќе работат.
Оваа обука ќе се заврши до крајот на 2011 година; (2) Основно ниво (од 22 недели) „Општи
патроли“ за лица кои се примени да работат во полиција. Кај обата наведени курсеви обуката
не се разликува за учениците од различен пол – иста е и за мажи и за жени.
За потребите на образование на полициските службеници во Федерацијата - БиХ , како
организациона единица на ФМВР е формирана Полициска академија со седиште во Сараево.
Со член 45 од Законот за внатрешни работи на Федерацијата – БиХ , пропишана е надлежноста,
односно работите и задачите на Полициската академија. Академијата врши редовно школување
– обука на кадети за потребите на ФМВР, КМВР, Полицијата на дистриктот Брчко, а може да
школува кадети и за други полициски агенции.
Полицискатa академија на ФМВР е формирана 1998 и до 2009 година има образувано 14
генерации за чин полицаец и 5 генерации за чин помлад инспектор. Покрај ова, образувана
е една генерација за потребитe на СИПА и една генерација за потребите на ИНТЕРПОЛ за чин
помлад инспектор. Во тек образување на 15-та генерација за чин полицаец.
До 2009 година на Полициската академији во рамките на основнатa обука се образувани 407
жени за чин полицаец и 79 жени за чин помлад инспектор. Голем20 број жени (полицаец, помлад
инспектор) поминува по некој вид специјалистичка обука секоја година.
Теорискиот дел од основната обука се спроведува на Полициската академија (предавања,
практични вежби, ситуациона настава, ракување со огнено оружје и изведување боево гаѓање.
Наставните планови и програми за чин полицаец и чин помлад инспектор, се разликуваат во
делот на теориската обука и се приспособени кон потребите на нивото на образование.
Основната обука за чин полицаец трае дванаест месеци (седум месеци теорија на Полициската
академија, четири месеци практика во полициски агенции за чии потреби се школуваат кадети
и еден месец теорија, како и завршни испити и дипломски). Покрај другите услови, за чин
полицаец услов е и завршено средно училиште од четврт степен.
Основната обука за чин помлад инспектор трае шест месеци (четири месеци теорија на
Полициската академија, два месеци практика во полициската агенција за чии потреби се
образувани кадети, како и завршен испит и дипломски труд). За овој чин услов е виша или
висока стручна подготовка.
20 Не располагaме со податок колкав е тој број.
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Oбразувани се врши во согласност со наставните планови и програми составени од страна
на наставниот персонал на Полициската академија, потпишани и заверени од страна на
министерот на ФМВР. Наставните планови и програми се усогласени со наставните планови и
програми на Полициската академија на Република Српска и Центарот за обука на кадети на
Граничната полиција на БиХ.
Системот на основна обука е ист за мажи и жени, односно, тие се школуваат по ист наставен
план и програма. Единствена разлика е во тоа што се различни нормите за мажи и жени во
предметите физичко образование и боречки вештини.
Специјалистичка обука се спроведува на Полициската академија за потребите на полициските
службеници на сите полициски агенции (полициски агенции наведени во претходната
точка). Се спроведува во организација на Полициската академија (10-15 курсеви годишно)
и во организација на меѓународни организации (постои добра соработка на Полициската
академија и меѓународни организации и досега се реализирани голем број курсеви). За секој
специјалистички вид обука кој се спроведува во организација на Полициската академија
е направен наставен план и програма која е потпишана и заверена од страна на директорот
на Федералната управа на полицијата. Наставниот персонал на Полициската академија е
оспособен да реализира голем број специјалистички курсеви, но за оопределени специјалности
се ангажираат надворешни саработници (обвинители, лекари специјалисти, началници и
инспектори од КМВР ФУП). И специјалистичката обука е иста за мажи и жени.
Во БиХ – Република Српска образованието е идентично, како и обуката за работа во полиција,
за мажи и жени.
Стручната подготовка за работа во МВР на Бугарија е регулирана во одделот V – Стручна
подготовка, во Законот за Министерството за внатрешни работи, во Глава трета од Правилникот
за примена на Законот за Министерството за внатрешни работи и во Наредбата рег. № І
з-1011/04.07.2006. г. за професионална обука за работа во МВР. Стручната подготовка за работа
во МВР се подведува под форма професионално образование и професионална обука.
Професионално образование се спроведува на Академијата на МВР и во други високообразовни
установи. Еднаш годишно, министерот за внатрешни работи издава Заповед и Наредба за
прием на Академија на МВР, кога се утврдува (определува) бројот на студенти за обука и квотата
за прием на мажи и жени по специјалности. Вкупниот број за обука е утврден врз основа на
потребите на Министерството за внатрешни работи и анализата на човечките ресурси.
Професионалното образование е исто за мажи и жени, исклучувајќи ги дисциплините на
противпожарна заштита и општа физичка култура. Добивањето на образовно-квалификационен
и научен степен на повисоко образование на Академијата на МВР и во други високообразовни
установи е поврзано со специфичните потреби на основната структура во МВР. На обуката и
претходат склучување на договори, регулирање на рокот на службата во МВР и други правнофинансиски прашања, поврзани со добивањето на образовно-квалификационен степен на
високо образование.
Професионалната обука на вработените се планира, организира и спроведува во институциите
за обука и по местото на работа.
Професионална обука во институциите за обука (со отсуство од работа) се спроведува во ЦСПП
во градовите Варна и Казанлик при Академијата на МВР. Еднаш годишно се разработуваат
(од страна на дирекцијата “Човечки ресурси” на МВР, по поставено прашање, во зависност
од конкретната потреба од обука на вработените) и се утврдуваат од страна на генералниот
комесар на МВР каталог и графикон за професионална обука. Графиконот е разработен по
тримесечја, со утврдено траење и број на вработени предвидени за обука. Професионалната
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обука се реализира по пат на курсеви за: прво професионално обучување; унапредување
на професионалната квалификација; професионална специјализација; актуелизација на
професионалната квалификација. За секој конкретен курс се изработува предлог до Управата за
човечки ресурси на МВР, а генералниот комесар со наредба испраќа предложени службеници
на стручна обука во образовни установи.
Професионално обучување по местото на работа (без отсуствување од работа) се спроведува
за вработените според видовите на подготовка, во согласност со член 185 од Правилникот за
спроведување на Законот за Министерството за внатрешни работи. Тоа се: специјалистичка
обука, физичка обука и обука во гаѓање.
Специјалистичка обука се спроведува врз основа на обработка, од страна на Човечките
ресурси и од страна на началникот на управата за која станува збор, на одобрен тематски план
за едногодишен период, со конкретни часови еднаш месечно, утврдени со определени настани
– со предавања/семинари и групни тренинзи. Службеници со богато професионално искуство
се назначуваат за предавачи на семинари. Предавачите од други структурални управи на МВР,
специјалисти за конкретна тематика, исто така, се повикуваат.
Еднаш годишно се разработуваат и испраќаат до подрачните управи на МВР “Методички
прирачници за спроведување на стручно образование на работното место”, за активности кои
се вклучени во тематските планови за стручно образование на службениците.
Физичка обука на вработените се спроведува организирано (општа и специјалистичка физичка
обука, туристички екскурзии и други видови на спорт). Годишно, со наредба од началникот на
управата за која станува збор, се одредува организацијата и реализацијата на физичката обука
на службениците. Професионална обука на вработените е континуиран целогодишен процес
за добивање професионална квалификација и нејзина поддршка, согласно со одредбите од
Законот за Министерството за внатрешни работи и Наредбата рег. № І з-1011/04.07.2006 год. за
професионално обучување на вработените во МВР.
Образованието за потребите на полицијата во Црна Гора е исто за жени и мажи, а се врши на
Полициската академија и со упатување на обука во остранство.
Во Македонија обуката е во надлежност на Центарот за обука во рамките на Бирото за јавна
безбедност. Системот на обука на вработените во полиција се состои од едногодишна основна
обука која се реализира во Тренинг центарот и од континуирана обука која, во зависност
од карактерот, се реализира во Тренинг центарот или во регионалните центри за обука кои
се сместени во секторите за внатрешни работи и регионалните центри за гранични работи.
Обуката ја спроведуваат тренери и интернационални и надворешни партнери. Обуката е иста
за мажи и жени.
Во МВР на Р Србија, за обука е надлежна Управата за стручно образование, усовршување и
наука, во чиј состав се Центарот за основна полициска обука и Центарот за специјалистичка
обука и усовршување на полицијата. Основна полициска обука им е наменета на студенти кои
се примени од граѓанството во Центарот за основна полициска обука заради оспособување
за работа на работи на униформиран полициски службеник од општа надлежност, за чие
вршење со Правилникот за внатрешно уредување и систематизација на работните места во
Министерството за внатрешни работи е пропишана средна стручна подготовка. Основната
полициска обука трае вкупно 12 месеци. Се реализира делумно во Центарот за основна
полициска обука (36 недели), а делумно по пат на практична обука во полициските управи
(6 недели). Наставната програма има предметно-модуларна структура и се реализира во три
основни блока (општи теми за работа на полицијата, вештини на полицијата и стручни модули),
со примена на современи наставни методи: групни дискусии, демонстрации, играње на улоги,
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студии на случај, симулации и др. Во текот на обуката во полициските управи, секој студент има
свој ментор. Обуката е иста за жени и мажи.
Специјалистичка обука се организира според потребите на линиите на работа, за полициски
службеници кои се веќе во работен однос. Постојана обука за полициски службеници се
спроведува во согласност со програмата што секоја година ја донесува министерот.
Во согласност со современите барања и потребите на струката, со Одлука на Владата на Р Србија
од 27 јули 2006 година е основана Криминалистичко-полициска академија, како самостојна
високошколска установа за остварување на академски и стручни студиски програми од сите
нивоа за потребите на полициско образование, како и други форми на стручно оспособување
и усовршување од значење за криминалистичко-полициските и безбедносните работи.
Криминалистичко-полициската академија настана со спојување на Вишата школа за внатрешни
работи и Полициската академија и нивниот правен следбеник е и продолжувач. Иако
организационо не му припаѓа на Министерството за внатрешни работи на Р Србија, меѓу нив
постои функционална поврзаност.

➜➜Обука за раководители
Обуката за раководители, како сегмент кој во значителна мера и на различни начини се
рефлектира и на други области на полициската работа и животот, сосема сигурно заслужува
посебно внимание. Во рамките на нашето истражување, на службите за управување со
човечки ресурси им е поставено прашање дали во нивните министерства постои обука за
раководителите, потоа, на кое ниво на раководење му е наменета таа обука, кои се критериумите
за избор на раководители кои ќе посетуваат обука и дали обука посетуваат кандидати за
определени раководни места или веќе назначени раководители.
Иако во ниеден извештај не стои децидно дека обуката за раководители е иста за мажи и жени,
врз основа на вкупните податоци заклучуваме дека е така.
Обуката за раководители во Федерацијата-БиХ досега на неколку наврати беше реализирана
од страна на меѓународни организаци. Посетителите на обуката ги испраќаат полициските
агенци во зависност од областа за која се изведува обуката.
Во БиХ – Република Српска постои обука за средниот раководен кадар, додека во Црна Гора
се реализира за назначените раководители од сите нивоа, као и за кандидатите за определени
раководни работни места.
Во Бугарија, службениците кои се одбрани на конкурс за раководни положби добиваат
неопходна стручна обука.
Во Македонија се реализира обука за раководителите на оперативно ниво (командири на
полициски станици), средно ниво (началници на единици, шефови на сектори) и највисоко
ниво.
Во МВР на Србија е прифатен концептот на систем на обука за раководители со чија реализација
уште не е започнато. Во завршна фаза е изработката на програма за обука за раководителите во
процесот на обука и образование.
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➜➜Обука од областа на човечките права и родната рамноправност
Во Албанија, во Планот и програмата на Основната полициска школа постојат некои предмети
и лекции во кои се обработува областа на човечките права, како и прашањето за родна
рамноправност, поконкретно: човечки права/општо значење – 4 часови, родна рамноправност
– 3 часа, апсење/задржување на возрасни – 4 часови, апсење/задржување на малолетници – 5
часови, решавање спорови– 4 часа и насилство во семејство – 12 часови.
Обука од областа на човековите права во Федерацијата - БиХ се реализира и од страна на
Полициската академија и од страна на меѓународни организации. Во транзиција во која се
наоѓа Федерацијата БиХ, големо внимание му се посветува на овој вид обука, за полициските
службеници да се оспособат да дејствуваат на начин примерен на демократските системи. Во
основната обука, при школувњето на кадети, исто така, внимание му се посветува на овој вид
обука низ повеќе наставни предмети (работи на полицијата, кривично и прекршочно право,
криминалистика, педагогија).
Во БиХ – Република Српска и во Црна Гора, исто така, се реализира ваква обука, со тоа што во
Црна Гора нејзиниот обем зависи од заинтересираностиа на кандидатите, а во Бугарија се
спроведува не само во АМВР, туку и по места во обласните дирекции за внатрешни работи.
Во Министерството за внатрешни работи на Македонија се организираат неколку циклуси
на обука од областа на човечките права. Се организира и обука во согласност со програмата
против дискриминација во полицијата.
За учениците на основната полициска обука во МВР на Србија се предвидени содржини
од човековите права, во врска со Кодексот на полициската етика и родната рамноправност.
Наставата се реализира во рамките на одделни предмети и модуларно. Обука од областа на
човековите права се спроведува и во склопот на постојаната обука на полициските службеници.

Препораки:
5.

Анализа на образовните потреби за областа на човечките права, а посебно родната
рамноправност, би требало да биде трајна и системска задача на  сите полициски
образовни институции и служби. Исто така, би требало   една од задачите на
Мрежата да биде формулирање на препоруките за минималниот број на часови но и
содржината на образовните програми кои се од посебно значење за сензибилизација
на припадниците на полиција за прашањата на родна рамноправност и човечки
права.

➜➜Начин на распоредување на новопримените полицајци/полицајки во
организационите единици
Полициските агенции во Федерацијата - БиХ спроведуваат комплетни активности за прием
на кадети (конкурс, проверка на здравствените и психофизичките способности, писмен тест,
уснен тест, избор на кандидати). По извршениот избор, кадетите се школуваат на Полициската
академија. Полициската агенција за чии потреби се школуваат кадетите, е должна, по
завршеното основно школување, да ги прими во работен однос.
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Во МВР БиХ – Република Српска новопримените полицајци се распоредуваат со решение на
директорот. Во Црна Гора, распоредување се врши во согласност со нивните афинитети кога
тоа потребите и организацијата на работата тоа го дозволуваат.
Во Хрватска, новопримените полициски службеници/чки се распоредуваат во организационите
единици според потребите на службата, со тоа што притоа, колку што потребите на службата
дозволуваат, предвид се земаат и нивните желби за распоред во определена организациона
единица.
Нововработените полициски службеници во Македонија се примаат како приправници во
Бирото за јавна безбедност, според потребите и систематизацијата на организационите единици
на Бирото и во зависност од резултатите што ги покажале, како и врз основа на упразнетите
места во организациониите единици, а исти критериуми се применуваат и по завршување на
приправничкиот стаж, при донесување на решение.
Учениците на Центарот за основна полициска обука во МВР на Р Србија се изјаснуваат по
завршетокот на своето стручно оспособување и, воколку постои можност да бидат распоредени
во согласност со изразените жеби, им се излегува во пресрет.

4. Прашања за развојот на кариерата
➜➜Начин на воведување во работа на новопримените полицајци/
полицајки
Првото воведување во работа, во МВР на Федерацијата - БиХ претставува практичен дел на
обуката на терен во полициските агенции. Секоја полициска агенција е должна да одреди
доволен број ментори, кои ќе се грижат за обука на терен, а со менторите се одржува семинар
на Полициската академија каде што се запознаваат со правата и обаврките за време на
обавувањето работи на ментор. И по завршената обука, кога ќе бидат примени во работен
однос, кадетите се распоредуваат со постари колеги додека не се оспособат за самостојна
работа.
БиХ – Република Српска, исто така, има институција ментор – тоа е непосредниот раководител
во текот на приправничкиот стаж.
Во МВР на Бугарија, по влегувањето на работа, новопримениот службеник се воведува во
работа. Тоа е процес кој трае од шест до дванаест месеци, во текот на кои се формираат знаењата,
вештините и навиките, неопходни за самостојно извршување на функционалните задолжувања
и специфичните службени задачи во таа надлежност. За наставници се бираат службеници со
докажани професионални квалитети, со добра дисциплина и др. Се издава писмена заповед,
во која се наведува: старешина, новопримен службеник, раководител кој контролира, време на
обука на службеникот, итн. Надгледувањето се спроведува врз основа на дефиниран план, што
го подготвил старешината, со наведени фази, настани итн., во согласност со специфичностите
на тоа работно место. Во МВР нема нормативни акти кои забрануваат назначување на жени на
место на старешина.
Оспособување на полицајците-приправници во Црна Гора се врши под непосредна контрола
на ментор, кого го именува старешината на државниот орган или лица кои за тоа ќе ги определи
старешината. Тоа може да биде раководно лице или државен службеник, односно службеник
кој врши работи за кои е предвиден ист или повисок степен на школска подготовка што ја
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има полицаец-приправник. Ментори се одредени само за време на вршењето приправничка
практика.
Новопримените полициски службеници/чки во Хрватска во својство на практиканти/ки, се
оспособуваат за самостојно вршење на работите на полициски службеници/чки под надзор на
ментор (Правилник за школување, оспособување, стручно усовршување и специјализација на
полициски службеници „Народне новине“, бр. 84/07,8/09 и 108/09).
Во Македонија нововработените полициски службеници поминуваат 6 месеци во својство на
приправници. Со Предлог-законот за внатрешни работи е предвидена обука за независно
вршење на работи за определени работни места, која се спроведува од страна на ментор и врз
основа на посебна програма за обука.
За воведување на полицајци-приправници во работа, во траење од 6 месеци, во Србија се
задолжени стручно оспособени ментори полицајци и ментори-координатори кои во текот
на споменатиот приправнички стаж само продолжуваат со следење на веќе започнатото при
приемот на студенти во Центарот за основна полициска обука (со учествување во интервју
со кандидатите) и во текот на реализација на два циклуси од нивната практична обука во
полициските управи во рамките на основната полициска обука.
Во рамките на анкетата, жените полицајци во голем број случаи соопштуваат дека имале ментор
(процентот е најголем во МВР на Бугаија – 85,6%, Федерацијата - БиХ 80,0%, БиХ – Република
Српска 78,90% итн.) – графикон 14. Наведените проценти треба да се сфатат условно бидејќи
во анкетата учествувале и жени со повеќе години работен стаж, кои почнале да работат во
полиција во време кога не и се придаваше толкаво внимание на менторската работа и на
воведувањето во работа на приправници како сега. Очекувано, поради релативно скориот
помасовен прилив на жени во полициска служба, меѓу менторите нив ги има помалку одошто
мажи.
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Графикон 14: Постоење на ментори во текот на приправничкиот стаж
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Графикон 15: Полова припадност на менторите

Препораки:
6.

Една од задачите на Мрежата би можела да биде формулирање на мерките на
афирмативна акција за во што поскоро време да се надмине проблемот со недоволен
број на жени ментори, особено во оние министерства каде што тој број е изразито
мал.

Релативно е низок процентот на оние жени на кои, според нивното тврдење, во периодот на
воведување во работа – во текот на обавување на приправничкиот стаж дури ни делумно не им
е соопштен описот на работата и работните задачи на работното место.
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Графикон 16: Прецизно соопштување на описот на работата и задачите на работното место во
текот на приправничкиот стаж
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Не

Во врска со овие прашања, но и со обуката и образованието кои претходеа, стои оценка со
која жените полицајци ја вреднуваат сопствената оспособеност за исполнување на барањата на
работното место. Таа е, генерално гледано, многу висока, бидејќи во сите министерства повеќе
од 96,0% жени (во МВР на Црна Гора и Албанија дури 100%21) соопштуваат дека без проблеми
можат да ги исполнат сите или повеќето барања на работното место – графикон 17.
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Графикон 17: Оцена на сопствената стручна оспособеност

➜➜Интерно прифаќање
Испитаниците го оценуваа и приемот (на стручен план и на планот на меѓучовечки односи)
на кој жените наидуваат при влегувањето во служба. Секоја од категориите на испитаниците
(жени, мажи, раководители) беше во прилика да оценува и да биде оценувана, а резултатите се
следните:
Заедничка оценка на сите учесници во испитувањето е дека при влегувањето во полициска
служба жените доживуваат значително повеќе поддршка отколку отпор. Обратно пропорци
онално на поддршката, стои (значително пониска) оценка за постоењето на отпор на кој
наидуваат полицајките при приемот во служба. Спак, постојат разлики во ставовите помеѓу
различни подмостри, односно категории на испитаници (графикони 18, 19 и 20).
Според мислењето на жените, нешто поголема поддршка добија од раководителите и на
стручен (70,61%) и на планот на меѓучовечки односи (68,23%), во однос на поддршката што
им ја дадоа постарите колешки – полицајци жени на стручен план 68,07% и на планот на
21 Овој процент треба да се земе со резерва поради малиот број на испитаници од Р Црна Гора.
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меѓучовечки односи 66,07%, односно колегите полицајци – 68,12% на стручен план и 65,28% на
планот на меѓучовечки односи.
Мажите, пак, својата поддршка на колешките ја сметаат поголема, особено на планот на
меѓучовечки односи (70,28%), во однос на онаа која доаѓа од раководителите (66,34% на планот
на меѓучовечки односи и 65,70% на стручен план) и посебно во однос на поддршката што жените
им ја даваат на жените (47,28% на стручен план и 47,39% на планот на меѓучовечки односи).
Најинтересни се, меѓутоа, оценките на раководителите бидејќи оние што ги даваат мажите и
жените меѓусебно многу се разликуваат. Мажите раководители, имено, најдобро ја оценуваат
поддршката што тие самите ја даваат (79,24% на планот на меѓучовечки односи и 76,72% на
стручен план), нешто послабо ја оценуваат поддршката што ја даваат полицајците мажи (72,20%
на планот на меѓучовечки односи и 63,45% на стручен план), а како најслаба – поддршката од
други жени (52,17% на планот на меѓучовечки односи и 50,53% на стручен план).
Оценките што ги даваат раководителите жени се далеку построги во однос на претходните. И
тие соопштуваат дека на новопримените жени им се дава повеќе поддршка одошто отпор, но:
од страна на раководители во 58,90% случаи на планот на меѓучовечки односи и во 55,48%
случаи на стручен план; од страна на колешки во 57,72% случаи на планот на меѓучовечки
односи и 57,43% на стручен план, а од страна на колеги полицајци мажи 56,38% на планот на
меѓучовечки односи и 45,89% на стручен план.
Врз основа на наведените резултати, понатамошни анализи на оваа проблематика би можеле
да се започнат од различно видување на жените извршители, во однос на другите три категории
испитаници, кој вид на поддршка повеќе добиваат при доаѓање во служба, бидејќи единствено
тие сметаат дека таа поддршка е поголема на стручен одошто на планот на меѓучовечки односи.
Исто така, би било интересно да се провери кои сé причини и какво искуство стои зад пониските
оценки што ги даваат жените раководители, бидејќи од тоа би можеле да бидат формулирани
многу корисни препораки за понатамошна работа.
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Графикон 18: Прием од страна на вработените при доаѓање во полициска служба
(оцена што ja даваат жени полицајци)
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Графикон 19: Прием од страна на вработените при доаѓање во полициска служба
(оцена што ја даваат мажи полицајци)
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Графикон 20: Прием од страна на вработените при доаѓање во полициска служба
(оцена што ја даваат раководители)

4. Прашања за развојот на кариерата

41

Препорaки:
7.

8.

Освен веќе наведените потреби од зголемување на бројот на жени на кои би можела
да им биде доделена улога на ментор во обуката на млади колешки заради создавање
услови за нивна адекватна професионална идентификација, со истражувањето
се дошло до податок дека и поддршката (особено стручна) што веќе вработените
полицајци жени им ја даваат на помладите колешки би можела и требало да биде
на повисоко ниво. Врз основа на наведеното, се наметнува потребата од подлабока
анализа  на стручната оспособеност на жените полицајци, како и нивната готовност
во поголем обем да прифатат менторска улога. Исто така, би било добро со додатни
анализи да се дојде до податоци за евентуалните фактори кои можат да ја спречат
или ограничат можноста жените повеќе да се ангажираат во давањето поддршка на
помладите колешки.
Настојувањата жените што поуспешно да се интегрираат во полициската служба,
насочени кон оние кои се помногубројни (мажи полицајци) и оние кои имаат најголема
реална моќ, би требало да бидат следени со соодветни едукативни програми со кои
кај жените систематски ќе биде кревана свеста за одговорноста што и самите ја имаат
во тој процес (перманентна работа врз сопствено усовршување, поотворен однос
спрема помладите колешки и сл.).

➜➜Екстерно прифаќање на жените полицајци
Секаде во светот резултатите од истраживањето покажуваат дека граѓаните со задоволство
ги гледаат жените во полициска служба и, исто така, полицијата ја забележуваат како помалку
репресивна доколку во своите редови има и жени.
Еден од резултатите на нашето истражување укажува на тоа дека жените, независно од
позицијата, почесто (жени извршители 67,12% и жени раководители 62,67%) отколку мажите
(извршители 59,96% и раководители 54,14%) оценуваат дека граѓаните со кои доѓаат во контакт
при вршењето на работата, спрема жените полицајци се однесуваат исто како спрема нивните
машки колеги, т.е. не се однесуваат поинаку отколку спрема мажите полицајци (графикон 21).
Исто така, може да се уочи дека, во рамките на подмострите распоредени спред полот, таквото
мислење е поприсутно кај извршителите одошто кај раководителите.
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Графикон 21: Дали граѓаните спрема жените полицајци се однесуваат 
поинаку отколку спрема нивните колеги?
Слично важи и кога се гледа однесувањето на престапници спрема жените полицајци. Додека
жените полицајци во висок процент (77,23%) оценуваат дека престапниците спрема нив
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се однесуваат исто како спрема мажи, нивните колеги мислат дека е така во 61,06%, жените
раководители во 59,15% и мажите раководители воу 53,90% случаи, при што не треба да се
губи од предвид дека незанемарлив број на испитаници од сите категории сметаат дека
однесувањето на престапници спрема жените полицајци е поинакво отколку спрема мажите
(графикон 22).

Препораки:
9.

Техничките ограничувања на ова истражување оневозможија вклучување и на
ставовите на граѓаните спрема истата тема. Во идниот период, меѓутоа, една од
задачите на Мрежата би можела да биде и организирање на регионално истражувањ
на ставовите спрема статусот и улогата на жените во полициската служба, како на
самите полицајки и нивните колеги полицајци, така и од аголот на граѓаните и нивните
потреби .  
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Графикон 22: Дали престапниците спрема жените полицајци се однесуваат поинаку отколку
спрема нивните колеги?

Препораки:
10.

Разликите во однесувањето на престапниците спрема жените полицајци во однос на
нивното однесување спрема полицајците мажи, би можеле да бидат занимлив сегмент
за анализа на образовната потреба и можна наставна тема во рамките на обуката,
бидејќи можат да укажат на некои карактеристики на пожелниот профил на полицаец
– оној кој со повеќе сигурност и успех ќе ја контролира ситуацијата во интеракција со
престапниците.  

➜➜Следење, усовршување и напредување на кадрите (развој на
кариерата)
На службите за управување со човечките ресурси во националните полиции на Регионот
им е поставено, помеѓу другото, прашање дали имаат систем на следење, усовршување и
напредување на кадрите (развој на кариерата), како и дали женит се третирани на ист начин
као мажите кога станува збор за усовршување и напредување во текот на работниот век.
Системот на следење, усовршување и напредување на кадрите е пропишан за МВР на
Федерацијата - БиХ со Законот за полициските службеници и со подзаконски акти на
полициските агенции. Во МВР на БиХ – Република Српска, следењето, усовршувањето и
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напредувањето на кадрите се следи низ годишната оценка за работа и напредување во повисок
чин, што е регулирано со Законот за внатрешни работи и Уредбата за чиновите и ознаките и
се однесува на овластените работници, додека за државните службеници и вработените оваа
област е регулирана со Законот за државните службеници и Правилникот за постапката за
оценување и напредување на државните службеници и вработените.
Во согласност со Законот за Министерството за внатрешни работи од 01.05.2006 година
(Д.В. бр. 17 од 2006 година), професионалната кариера на државните службеници во Бугарија
се заснова врз постојано напредување во следна категорија преку натпреварување и
завршување на потребна обука. Условите и редоследот за напредување во категорија, назив на
категоријата и работно место се утврдуваат со Наредба на министерот за внатрешни работи,
рег. № І з-1013/04.07.2006 година. Во наведените нормативни акти се користи поимот „државни
службеници“ и нема разликувања во однос на полот (маж/жена).
Во Црна Гора, согласно со Законот за државните службеници и вработените (''Сл. лист ЦГ'' бр.
50/08), се врши оценуање на работата на државниот службеник, односно вработениот, заради
следење на неговата работа и правилно одлучување за неговото движење во службата. Со
споменатиот закон е регулирано и усовршување и напредување на кадрите, кое е исто за жените
и мажите. Државниот службеник, односно вработениот, стручно се усовршува во согласност со
програмата за стручно усовршување и напредува во повисока титула под условите утврдени со
овој закон.
Со Законот за внатрешни работи, во МВР на Македонија е опфатен правниот основ за
напредување во службата по заслуги. Напредувањето е структуирано на начин кој овозможува
утврдување на квалитетот и перспективата на човечките ресурси, истовремено ограничавајќи
го порано честото движење во службата. Главен фактор со кој се обезбедува висока
професионалност на вработените е постоењето на напредувања во службата, што воедно е
и главен мотивационен фактор на вработените, со оглед на тоа дека е заснован врз заслуги.
Напредување во службата оди низ неколку чекори и на тој начин вработените ги остваруваат
своите долгорочни планови кои се однесуваат на кариерата, од засновањето на работен однос
до пензионирањето. Единствен начин системот на напредување во службата да се одржи и
тој истовремено да биде ефикасен, е вработените да почувствуваат одговорност, да ги сфатат
неговите предности и да станат свесни за неговото значење. Со спроведувањето на овој систем
во Министерството, се постига професионализам на вработените, сигурност на работното
место и можност вработените да ја согледаат сопствената иднина. Овој систем им дава еднакви
можности за унапредување на сите вработени кои ефикасно ја работат својата работа и
постигаат забележителни резултати.
Видовите, условите и начинот на здобивање и губење титула на полициските службеници во
Србија, се нормирани со Законот за полиција.
За можностите за напредување и нејзината достапност на полициските службеници со оглед
на полот, се изјаснуваа и нашите испитаници (графикон 23). Очекувано, ставовите се многу
усогласени со оглед на половата припадност, та мажите значително почесто (61,76% извршители
и 59,65% раководители) отколку жените (34,62% извршители и 34,21% раководители) оценуваат
дека можноста за напредување им е подеднакво достапна на сите. Уште е поинтересно, можеби,
како различни категории на испитаници се изјаснуваат за тоа дали жените, односно мажите
се во подобра ситуација кога се работи за можноста за напредување. Така, на пр. приближно
еднаков број на мажи полицајци велат дека предноста е на страна на жените (10,75%), т.е. мажите
(10,11%). Жените, пак, неврзано за местото во хиерархијата, почесто мислат дека мажите имаат
предност (жени извршители 41,29% и жени раководители 50,00%), додека раководителите
мажи се некаде помеѓу овие вредности со 23,37% испитаници кои сметаат дека мажите имаат
предност и 5,00% оние кои мислат спротивно.
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Графикон 23: Можност за напредување со оглед на полот
Исто така, во ниедна земја не постои интерен механизам кој би ја следел флуктуацијата,
односно задржувањето во служба со оглед на родната припадност, па во врска со тоа и нема
податоци за евентуалното постоење на родни разлики.

Препораки:
11.

Наведените податоци укажуваат на потребата од преиспитување на системот на
следење и напредување доколку тој постои, како и на флуктуацијата на кадри
во министерствата. Во полициските служби   каде што нема систем на следење
и напредување, потребно е да се започне (или продолжи) процесот на нивно
воспоставување со користење на позитивното искуство на земјите во Регионот кои
имаат таква институција, како и екстерна стручна помош доколку постои можност таа
да се обезбеди. За самата Мрежа, таков потфат би заслужувал внимание како еден од
првите на листата на приоритети.
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5. Родни прашања и полициски вештини
Овој сегмент содржи неколку разнородни теми кои, во прашалникот наменет на службите за
управување со човечки ресурси, се опфатени со три прашања: дали мажите и жените полицајци
имаат пристап кон иста опрема – ресурси, дали се распоредуваат заедно да одат во патрола и
дали постои интерна политика на ротација која им дозволува да работат на различни позиции
во рамките на различни тимови и да стекнат искуство во различни улоги. Одговорите што ги
добивме само донекаде ја појаснија моменталната слика во Регионот.
Во Федерацијата БиХ–, за време на обуката (основна и специјалистичка) и мажите и жените
имаат пристап кон сета опрема и ресурси на Полициската академија. Еднаков пристап постои и
во министерствата на БиХ – Република Српска, Црна Гора, Македонија (тоа зависи, не од родната
припадност туку од работното место и активностите што тоа ги бара) и Србија.
Во сите наведени министерства, исто така, жените и мажите се распоредуваат заедно да одат во
патрола и овозможено им е да работат на различни позиции во рамките на различни тимови и
да стекнат искуство во различни улоги.
Во Бугарија, правото на работа на службениците – мажи и жени, е загарантирано со Законот
за Министарството за внатрешни работи, КТ и др. Понатаму, со договор за соработка помеѓу
МВР, од една страна, и Националниот трговски сојуз на цивилната администрација во МВР и
Националниот синдикат на полициските службеници, од друга страна, додатно се регулирани
условите за интеракција заради реализација на активностите за гарантирање и заштита на
работата и општествените права и интереси на членовите на синдикатот.
Испитаниците одговараа и на прашања кои се однесуваат на посебни подобности на одредени
работи за жени и мажи, односно поголема ефикасност на едните или другите на тие работи.
Многу големата согласност помеѓу сите четири категории на испитаници се сведува на
следеното: жените се поефикасни на работи и задачи кои бараат комуникативност, емпатичност,
аналитичност, педантност и сл, а тоа се: работа со деца, работа со граѓани, работа со жртви
на насилство, истрага на злосторства, прибирање информации, оперативно посматрање,
претресување на лица од женски пол, превенција, администрација, подготовка на документи,
контрола на сообраќајот и сл.
За разлика од нив, односно наспроти нив, испитаниците ги рачунаат мажите дека се поуспешни
за работи кои бараат физичка сила, употреба на средства на присила22, обезбедување на јавни
собири од висок ризик, фаќање на извршители на кривични дела кои даваат отпор, сменска и
ноќна работа со интервентни единици, излагање на екстремни температури (поради подобра
терморегулација) и сл.
22 Некои од препораките за подобро користење на потенцијалот на жените полицајци, се однесуваат на земањето предвид на
практичните аспекти во вршењето на полициска работа, како што е опрема, униформа, службено оружје од соодветна
големина итн. (на пр. LeBeuf, Marcel-Eugène: Women in Policing: Looking Back, Looking Ahead, Women in policing in Canada: The year
2000 and beyond – its challenges, May 20/23, 1997, Canadian Police College, Workshop Proceedings).
Тргнувајќи од хипотезата дека определени моторички способности и морфолошки карактеристики значително влијаат врз
квалитетот на употреба на службено огнено оружје, па и на револвер, доц. др Драган Арлов од Криминалистичко-полициската
академија во Београд спроведе истражување на пример од 38 жени полицајаци од ПУ во Нови Сад. Со претпазливост
искажана со констатацијата декаголемината на мостратаво истражувањето значително влијае врз можноста за утврдување на
вистинското влијание на следените обележја на морфологијата и моториката врз квалитетот на гаѓањето од револвер, авторот
соопштува дека за успешно гаѓање од револвер до калибар .38 специјал со користење на еднократна и двократна акција,
значително придонесува обележјето на максималната сила на стисок на доминантната шепа (од просторот на моторичките
способности), као и ширината на шепата и обемот на коренот на шепата (од просторот на морфолошките карактеристики). Кај
револверот .357 магнум, производство на ЦЗ од Крагуевац, за успешно гаѓање, со користење на еднократна акција, значително
придонесуваат обележјата на максималната сила на стисокот на доминантната шака, како и максималната сила на стисокот на
обете шепи (Арлов, Д.: Некои моторички способности на жените полицајци во функција на квалитетот на гаѓање од револвер,
Четврта меѓународна научна конференција, Црногорска спортска академија, Херцег Нови, 2007).
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Остварување на начелото „квалитет низ единство“, меѓутоа, значи остварување на целосен
квалитет не и покрај, туку токму благодарејќи на различностите и комплементарноста на
половите и почитување на природните (биолошки, физиолошки и психолошки) разлики. Кога на
таков начин зборуваме за разликите помеѓу мажите и жените, колку и да се тие евидентни како
тенденции, односно просечни вредности, неопходно е да се земат предвид индивидуалните
разлики. Тоа значи дека ниедна служба ниту работното место не смеат да бидат затворени за
жени. Напротив, сите работни места и служби би требало да им бидат достапни на сите, а прием
и распоредување да се врши во согласност со претходно извршени анализи и утврдени барања
на одделни работни места. Исто така, јасно е дека добар полицаец мора во рамките на своите
вештини да ги обедини и оние кои почесто стереотипно им се припишуваат на мажите (на пр.
користење на средства на принуда, снаоѓање во ризични ситуации и сл), како и оние својства
и вештини кои како атрибути стереотипно повеќе се врзуваат за жени (на пр. емпатичност,
комуникативност).

Препораки:
12.

Со оглед на тоа дека вештините кои се потребни за вршење на полициска работа не се
вродени, туку можат да се стекнат или унапредат, обврска е и на министеарствата и на
поединци да работат врз нивно „поправање“ кај вкупната полициска популација, сé
до достигање на саканиот стандард. Една од можните задачи на Мрежата би можело
да биде осмислување на заеднички стандарди и содржини на овие додатни обуки со
кои би се унапредила вкупната работа на сите припадници на полицијата без оглед  на
нивниот пол.
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6. Нормативна регулатива и други прашања
Во овој оддел е даден преглед на законската и подзаконската регулатива која се однесува
на правото на отсуствување заради раѓање и грижа за децата, потоа „поддршката“ на
министерствата за внатрешни работи на семејство, мерките за заштита при работа, принципот
за вреднување на работата, условите за стекнување право на пензија (низ родна димензија) и сл.

➜➜Право на трудничко и породилско боледување (т.е. „родителско“
отсуство) и отсуство од работа заради нега на дете
Оваа материја е регулирана во БиХ – Република Српска со Законот за работа и ПКУ и во Црна
Гора, исто така, со Законот за работа (‘’Сл. лист ЦГ’’ бр.49/08) – вработената жена има право на
посебна заштита за време на бременост и раѓање, потоа посебна заштита заради нега на дете.
Во Бугарија, право на одмор, годишен одмор и мајчинско/татково отсуство се регулирани со
Законот за Министерството за внатрешни работи, Кодексот за работа и Колективниот работен
договор.
Во Хрватска, право на боледување за време на бременост, право на породилен одмор и
отсуство од работа поради нега на дете се уредени со Законот за работа („Народне новине“, бр.
137/04 - пречистен текст), и Законот за породилна и родителска поддршка („Народне новине“,
бр. 85/08).
Во Македонија, заштитата на правата на вработените кои се однесуваат на мајчинско отсуство
(за двата родители) се регулирани со Законот за работниот однос. Правото на мајчинско
отсуство е регулирано со чл. 161, 162, 163 и 164 од Законот за работниот однос. Правото на
мајчинско отсуство (за двата родители) е вклучено во чл. 165, 166, 167, 168, 169, 170 и 171 од
Законот за работниот однос. Правата на вработените кои се однесуваат на отсуство заради нега
на дете, исто така, се регулирани – со членовите 13 и 18 од Законот за здравствено осигурување
(„Сл. весник на Р Македонија“, бр. 96 од 17.11.2000 година).
Со Закони и правилници и во Србија се уредени истите права.
Како што може да се види, сите полициски служби не одговорија на поставените прашања.
Додатно, секако, би било занимливо да се провери дали има (и колку) случаи на земање
боледување, т.е. отсуство од страна на татковци заради грижа за деца и, воопшто, каков е
нивниот став во врска со тоа.

➜➜„Поддршка“ од министерствата на семејството
Прашањата што им беа поставени на службите за управување со човечки ресурси гласеа:
„На кој начин вашето министерство го „поддржува“ семејството? Дали работното време е
приспособено? Дали вработените можат да се определат за флексибилно работно време?“.
БиХ – Република Српска и Србија одговорија негативно на сите прашања. Црна Гора соопштува
дека Министерството го „поддржува“ семејството преку Синдикатот на Управата на полицијата,
кој се грижи за мерките за подобрување на условите за работа, безбедноста и заштитата при
работа и за други прашања взани за материјалната и социјалната положба на вработените и
дека, со оглед на организацијата на работата, не постои можност за флексибилно работно време.
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Во Македонија не постои посебна правна регулатива со кој Министерството би го поддржувало
семејството, освен што, како што е веќе речено, постојат одредби во Законот за работниот однос
кои гарантираат поддршка на семејството во случај на бременост и партнерство (вонбрачна
заедница). Работното време на вработените во тој случај е приспособено, согласно со член 164
од истиот закон. Вработените не можат да изберат флексибилно работно време.
Другите министерства не одговорија на овие прашања.

➜➜Конфликт на улогите
Покрај многубројните обврски, како во професионална така и во приватна сфера, најголем број
жени полицајци – речиси две третини (64,06%) кои учествувале во истражувањето успеваат во
потполност да се организираат и „балансираат“ помеѓу задачите што мораат да ги исполнат
(графикон 24). Со својот приватен живот многу се задоволни 34,50%, а главно задоволни се
49,32% жени. Многу се незадоволни 4,78% и нивните причини за незадоволство би можеле да
бидат посебно разгледувани заради утврдување на одредени законитости односно постоење
на евентуални заеднички причини врз кои би можела да влијае организацијата (графикон 25).
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Графикон 24: Можности за вбоспоставување рамнотежа меѓу обврските на работа и приватниот
живот
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Графикон 25: Задоволство на жените со приватниот живот
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Препораки:
13.

Испитаниците дадоа низа многу добри сугестии кои можат да бидат разгледувани
во министерствата и употребени заради подобра организација (прераспределба на
работното време и сл.).

➜➜Мерки за заштита при работа
Во БиХ – Република Српска, и Србија, мерките за заштита при работа се исти за мажите и жените.
За Црна Гора е дадено додатно објаснение дека со Општиот колективен договор и Законот за
работа се пропишани мерките за заштита при работа. Со актот за систематизација се утврдуваат
работните места со зголемени ризици во согласност со прописите за заштита при работа.
Вработените жени имаат право на посебна заштита за време на бременост, по раѓање, нега на
дете, во согласност со законот.
На испитаниците им е поставено и прашање дали жените, односно мажите, се посебно
загрозени на определени работни места (графикони 26 и 27). Одговорите, главно, говорат во
прилог на тоа дека не може да се зборува за загрозеност на жените или мажите, туку генерално
за полицајците, т.е. се работи за ситуации кои се ризични поради својата содржина без оглед
на половата (родната) припадност на полициските службеници. Како особено загрозувачки
работи се наведуваат: ангажирање во текот на рација, работа со лица од криминогена средина
наклонети на дрско и насилничко однесување, нивно апсење, интервенции при тепачка,
примена на средства на принуда, обезбедување на јавни собири со висок степен на ризик,
позорничка дејност која подразбира излагање на екстремни температури и сл.
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Графикон 26: Загрозеност на жените на определени полициски работи
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Графикон 27: Загрозеност на мажите на определени полициски работи

➜➜Платите на жени и мажи
Платите на жени и мажи се исти за работа на еднакви работни места во БиХ – Република
Српска, Бугарија, Црна Гора, Македонија и Србија (другите полициски служби не одговорија на
прашањето).
Во Бугарија мажите и жените добиваат месечни награди, сообразно со должноста на која се
наоѓаат. Разлики во висината на платата произлегуваат од конкретно работно место (државен
службеник со повисоко образование, државен службеник со средно образование, оние кои
работат итн.), а не се определуваат според критериумот – пол.
Во Црна Гора не постои разлика, заработката на жени и мажи за работа на еднакви работи места
е иста, државен службеник остварува право на заработка, надомест и други прашања, на начин
и под услови утврдени со Законот за заработките на државните службеници и вработените (''Сл.
лист РЦГ'', бр. 27/04 ). Во Македонија висината на платите во Министерството не се разликува
според полот, туку според работното место, нивото на образование и работното искуство, а
исто важи и за Хрватска во која со законски и подзаконски прописи платите на вработените во
МВР се утврдени на ист начин за мажите и жените.
Секако, ги прашавме и жените полицајци што мислат за начинот на вреднување на работата
(принцип на расподелба на платите) и ги добивме, на петтостепена скала, следните просечни
оценки:
во Во Федерацијата Босна и Херцеговина 3,82, во БиХ – Република Српска 3,61, во Македонија
3,51, во Бугарија 3,47 и во Србија 3,21.
Не се барани податоци ниту е вршена подетална анализа за тоа како на пр. породилно
боледување и отсуствување поради нега на деца влијаат врз височината на платата, односно
дали ја намалуваат и колку. Во контекст на нашата тема, не е потребно посебно да се потенцира,
зашто е јасно, дека повисоки положби (на кои се почесто мажи) подразбираат и повисоки плати.
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Препораки:
14.

Врз основа на одговорите добиени со истраживањето, доаѓаме до заклучок дека,
формално гледано, во областа на вреднувањето на работата, односно височината на
платата, нема очигледна разлика меѓу мажите и жените. Од друга страна, оценките на
испитаничките одат во правец на тврдењето дека  таа област би можела значително
да се унапреди. Еден од предлозите во таа смисла би можел да биде воведување
на транспарентен систем на управување со човечки ресурси кое би овозможило
преиспитување на постојниот систем на вреднување на работата (систематизација
и формација на работните места) и утврдување на евентуално фаворизирање на
определени работи што мажите ги вршат почесто отколку жените. Доколку е тоа
случај, потребно е при ревизија на описот на работните места и вештини неопходни за
вршење на одделни полициски работи да се обезбеди работните места што најчесто
ги заземаат жени, односно алтернативните начини на вршење на работите, формално
да не бидат помалку вреднувани од други работни места.23

➜➜Услови за стекнување право на пензија за жени и мажи
Условите за стекнување право на пензија главно се разликуваат за жени и мажи: во БиХ –
Република Српска жените можат да стекнат пензија под поволни услови (35 години стаж и 60
години живот), што е одредено со Законот за пензиско и инвалидско осигурување; во Црна Гора
тоа е регулирано со член 17 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Сл. лист ЦГ’’ бр.
12/07 и 13/07); во Р Србија исто.
Законот за Министерството за внатрешни работи на Бугарија ги регулира односите на
раскинување на работниот однос, вклучувајќи го и стекнувањето право на пензија, на
државните службеници воопшто, а нема разлика според полот. Височината на пензијата се
утврдува врз основа на одвоен доход за определен временски период, тако што разликите
зависат од обавуваната должност, а не од полот на лицето.
Во Хрватска, според одредбите на Законот за правата од пензиско осигурување на активните
воени лица и овластените службени лица („Народне новине“, бр. 128/99, 129/00, 16/01, 22/02
и 41/08) условите за стекнување пензија се исти за полициските службеници и полициските
службенички. Меѓутоа, според Законот за пензиско осигурување („Народне новине“, бр. 102/98,
117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 79/07 и 35/08), условите за старосна пензија и превремена старосна
пензија се различни за мажите и жените. Имено, во член 30. од цитираниот закон е пропишано
дека право на старосна пензија има осигуреник кога ќе наполни 65 години живот (маж), односно
кога ќе наполни 60 години живот (жена) и 15 години пензиски стаж, а во член 31. од истиот закон
е пропишано дека право на превремена старосна пензија има осигуреник кога ќе наполни 60
години живот и 35 години пензиски стаж (маж), односно кога ќе наполни 55 години живот и 30
години пензиски стаж (жена).

23 Ваков заклучок е формулиран во рамките на Националниот акционен план за имплементација на Резолуцијата 1325 на Советот
за безбедност на ОН во Р Србија.
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На службите за човечки ресурси им се поставени сет прашања во врска со почитување на
родната рамноправност, постоењето на родна дискриминација и начините на надминување на
проблемите доколку се појават:
Дали важечките закони (и кои) во анкетираните министерства третираат прашања за
родната рамноправност? Дали, по прашање на родната рамноправност, во важечките
прописи е уочено постоење на недоволно добри решенија? Дали во врска со тоа се
преземаат одредени корективни мерки?
Дали постои можност за санкционирање на родна дискриминација, воколку ја има? Дали
би рекле дека вашата интерна политика е генерално чувствителна на полови и дека ги
почитува родните и други разлики?
Сите служби, потврдуваат дека законите и прописите се на место кои гарантираат рамноправност
за мажите и жените , а МВР на Црна Гора додава: „Родната рамноправност е регулирана
со Законот за родната рамноправност, „Сл. лист ЦГ“, бр. 46/07. Родната рамноправност се
обезбедува со општи и посебни мерки. Општи мерки се со закон пропишаните мерки со кои
се забранува дискриминација по основ на полот или се наредува адекватно однесување во
определени услови, заради постигање на родна рамноправност, и се пропишуваат санкции
за случај на повреда на пропишаните забрани. Со посебни мерки се отстрануваат постојните
ограничувања кои објективно доведуваат или можат да доведат до нееднаква застапеност
на жените и мажите или даваат посебни погодности во смисла на поттикнување на лица од
помалку застапениот пол. Планот на активности за постигање на родна рамноправност во Црна
Гора (ПАПРР) 2008-2012 е усвоен на седница на Владата на Црна Гора на 31 јули 2008 година и
претставува развоен документ за имплементација на политиката на родна рамноправност.“.
Уставот на Република Бугарија не дозволува никакви ограничувања на правата или
привилегиите на граѓаните, вклучувајќи ги и оние според полот.
Во Хрватска прашањата за полова рамноправност се уредени со Законот за рамноправност
на половите („Народне новине“, бр. 82/08). Според наведениот закон, Владата на Република
Хрватска основа со уредба Уред за рамноправност на половите како стручна служба за вршење
работи во врска со остварувањето рамноправност на половите, како и за вршење на други
работи пропишани во член 18 од цитираниот закон. Во член 19 од истиот закон е пропишано
дека работи на сузбивање дискриминација во подрачјето на рамноправноста на половите
врши правобранител/ка за рамноправност на половите.
Во Србија, со Уставот се гарантира рамноправност на жените и мажите и развивање на политика
на еднакви можности и, исто така, се забранува секоја дискриминација, па и онаа по основ на
полова припадност. Со Законот за рамноправност на половите („Сл. гласник РС“, бр. 104/09) се
уредува создавањето на едмалво ,пжности без оглед на плжолот и постапката за правна заштита
на лицата изложени на дискриминација,
Постоење на интерна политика со која би се контролирала или минимизирала
дискриминацијата или вознемирувањето (интерен омбудсман), механизмот на жалби,
медијатори итн.
Воколку чувствуваат дека се вознемирувани, дискриминирани или знаат за случај што сакаат
да го пријават, во БиХ Република Српска вработените можат да се обратат до Бирото за
жалби и претставки на граѓаните или Единицата за професионални стандарди на МВР на РС,
во Србија се обраќаат до старешините, а во Црна Гора лицето може да поведе постапка пред
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надлежниот суд, согласно со законот. Исто така, секој оној што смета дека со акт или работа на
државните органи му се повредени правата или слободите, може да се обрати до заштитникот
на човечките права и слободи. Во Македонија не постои интерна политика, туку секој вработен
при секој случај на вознемирување или дискриминација има право да се обрати до Секторот за
внатрешна контрола и професионален стандард.
На прашање кое се однесува на постоењето закон или интерна политика (без толеранција)
за спречување на вознемирување (сексуално, по прашање на години, хендикеп итн.), за да се
спречи вознемирување и заштитат потенцијалните жртви, како и на прашање дали со закони
или во интерната политика се користи јазик кој ги почитува половите разлики (полицаецполицајка, полициски службеник-службеничка и сл.), МВР на Црна Гора потсеќа дека со
Законот за работа е регулирана забраната на дискриминација, вознемирување и сексуално
вознемирување.
Во Хрватска, согласно со член 19 од Законот за рамноправност на половите, правобранителот/
ката за рамноправност на половите прима пријави од сите физички и правни лица, врзани за
дискриминација на подрачјето на рамноправноста на половите, им укажува помош на лицата
кои поднесле притужба поради полова дискриминација при поведување судска постапка, како
и врши и други задачи утврдени со цитираниот закон.
Други служби одговорија негативно (БиХ – Република Српска, Србија) или воопшто не одговорија.
Значи, сите министерства сметат дека достигнале одреден степен на родна рамноправност.
Меѓутоа, на прашања кои се однесуваат на оваа деликатна проблематика, одговараа и сите три
категории на испитаници и резултатите се следните:
Дека жените полицајци на работа никогаш не доживуваат непријатности од типот непризнавање
на работните способности соопштија 36,38% жени полицајци и 35,71% мажи полицајци , меѓу
извршителите, како и 22,86% жени и 27,19% мажи раководители. Спротивно, дека тоа постојано
се случува, велат 2,29% жени полицајци и 1,01% полицајци мажи извршители, како и 2,86% жени
и 0,24% мажи раководители. Најголем број испитаници од сите категории се класифицираа кон
опцијата „понекогаш“ што претставува, веројатно, реален наод и изискува внимание по повеќе
критериума, на прво место како родно прашање, но и во врска со други можни причинители –
на пр. со неадекватна обученост и сл. (графикон 28).
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Графикон 28: Непризнавање на работните способности
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Уверение дека колегите никогаш не се шегуваат грубо са нив застапуваат 27,93% жени полицајци,
а исто мислат и 37,13% нивни колеги, како и 27,66% жени и 27,13% мажи раководители. Дека тоа
постојано се случува, веруваат 4,46% жени и 1,0% мажи извршители, а меѓу раководителите –
0,71% жени и 0,47 мажи. Помалку отколку кај претходното прашање, но и понатаму најчесто во
однос на другите понудени одговори, сите категории на испитаници најчесто се определуваат
за „понекогаш“ (графикон 29).
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Графикон 29: Груби шеги на колегите
Тенденцијата на дистрибуирање фреквенции се продолжува. Испитаниците во 38,68%
случаи (жени), односно 45,9% (мажи), односно 25,0% (жени раководители) и 37,62% (мажи
раководители) велат дека вербално оспорување на личните способности на жените воопшто
не е присутно, додека приближно двократен број сметаат дека тоа се случува понекогаш.
Наспроти тоа, дека тоа е редовна практика, сметаат 3,11% жени и 0,8% мажи извршители, како
и 1,43% жени и 0,12% мажи раководители (графикон 30).
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Графикон 30: Вербално оспорување на личните способности
Можеби поосетливо од претходните прашања, сексуалното вознемирување, исто така, најде
свое место во прашалникот и, врз основа на одговорите на анкетираните, сликата е следната:
имено, 0,87% жени и 0,52% мажи полицајци и 0,24% мажи раководители (и ниедна жена
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раководител!) сметаат дека таков вид на вознемирување има постојано, додека 74,13% жени
полицајци и 73,35% нивни колеги, 59,23% жени раководители и 66,01% мажи раководители
мислат спротивно – дека воопшто нема. Уочливо је дека, за разлика од претходните
прашања, најголем број испитаници го офрла во целост а не само делумно наведениот вид на
вознемирување (графикон 31).
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Графикон 31: Сексуално вознемирување
Прашавме, меѓу другото, и дали статусот на жените полицајци е рамноправен во однос на
нивните колеги – мажите. Според наодите на истражувањето, 77,64% жени и 78,42% мажи
полицајци, како и 72,85% жени и 84,61% мажи раководители даваат афирмативен одговор
(дека статусот во потполност или главно е рамноправен). Неврзано за позицијата во
хиерархијата, процентот на жени (19,07% извршители и 17,88% раководители) кои мислат дека
рамноправноста на статусот на полициските службеници е потполно независна од нивната
полова припадност е значително помал од процентот на мажите (35,51% извршители и 34,44%
раководители) кои мислат исто така. Слични разлики можат да се уочат и кај опцијата дека
статусот на жените „главно не е рамноправен“ и „воопшто не е рамноправен“ во однос на
мажите. Веројатно би било многу занимливо да се провери и додатно разгледа содржината
која стои зад „главно раноправен“ и „главно нерамноправен“ статус, т.е. прашање е дали
постојат квалитативни разлики во перципирањето на актуелниот статус на жените од страна на
испитаниците или станува само збор за нивниот степен на толеранција (графикон 32).
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Графикон 32: Рамноправност на статусот на жените полицајци во однос на колегите-мажи

Препораки:
15.

Иако се процентите од претходниот оддел многу охрабрувачки, поради оној помал
број жени кои сепак се чувствуваат нерамноправни и дискриминирани (а што
потврдуваат и мажи и раководители), неопходни се понатамошни анализи на оваа
проблематика, транспарентен систем и воспоставување на заштитни механизми
(служби, програми и сл).

➜➜Кодекс на однесување – етичко однесување во прописите за
вработените
БиХ – Република Српска, Црна Гора, Македонија, Србија имаат кодекси на полициска етика.
Другите служби не одговорија на прашањето. Црна Гора додатно појаснува дека кодексот
претставува збир на начела за етичко постапување на полициските службеници кои се темелат
врз нормите на меѓународното и внатрешното право, а го донесува Министерството, на
предлог од старешина на полицијата.
Изземајќи го одговорот на Управата за полициско образование на МВР на Република Српска,
судејќи спрема резултатите од истражувањето, раководителите не се посебно обучени за
одржување на работното окружување без вознемирување.
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8. Здружувањето како можност за истовремено унапредување
на квалитетот и ефикасноста во вршењето на полициски работи
и родна рамноправност
➜➜Постоeње на асоцијации на полицајци во одделни земји и
можноста за еднакво учествување на мажи и жени во нив
Без наведување за какви асоцијации се работи, службите кои одговорија на мнозинството
прашања одговорија позитивно и на прашањето за нивно постоење и рамноправно учество на
жените и мажите во нив.

➜➜Воспоставување на Мрежа на жени полицајци од Југоисточна Европа
Едно од клучните прашања се однесуваше на можните области на соработка и меѓусебна
размена кон кои идната мрежа би требало најмногу да го насочи вниманието. Задачата на
испитаниците беше на понудената листа од 12 можни области на соработка (со можност самите
да предложат уште некоја), да рангираат три кои ги сметаат како најзначајни. Понудените
одговори беа следните: обука и образование; полициска практика (начин и услови за обавување
на полициски работи); прашања за родната рамноправност во нормативната регулатива;
прашања за родната рамноправност во обавувањето на полициски работи; критериуми
на селекцијата за прием во полициска служба; однос на полицијата и локалната заедница;
развој и напредување во кариерата; информирање на кандидатите за прием во службата за
карактеристиките на полициската работа; интеграција на жените во полициската служба (во
поширока смисла – и професионален и социјален контекст); влијание на организационата
култура врз интеграцијата на жените во полиција; влијание на менаџментот врз интеграцијата
на жените во полиција; конфликт на улогите (заемно влијание на полицискиот позив и семејниот
и приватниот живот на жената; проблеми и начини за нивно надминување).
Судејќи според резултатите (графикони 33-41), како приоритетни области на сработка
во рамките на Мрежата на жени полицајци од Југоисточна Европа се сметаат: (1) обука и
образование (23,4% од сите избори на ниво на вкупната мостра), потоа (2) полициска
практика (начин и услови за обавување на полициски работи) – 19,5% избори и (3) критериуми
на селекцијата за прием во полициска служба (13,55%). По овие, доаѓаат областите на
саработка кои третираат родни прашања: интеграција на жените во полициска служба (6,64%),
конфликт на улогите (6,49), родна рамноправност во норматива (6,34%), родна рамноправност
во обавувањето на полициски работи (3,63%), но и развој и напредување во кариерата (6,72%),
што не треба нужно да се поврзува за половата, односно родната припадност. Сите други
избори далеку заостанувааат во однос на наведените.
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Графикон 33: Области на соработка, оцена на жени (според рангот)
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Графикон 34: Области на соработка, оцена на жени (вкупно)
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Графикон 35: Области на соработка, оцена на мажи (според рангот)
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Графикон 36: Области на соработка, оцена на мажи (вкупно)
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Графикон 37: Области на соработка, оцена на жени раководители (според рангот)
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Графикон 38: Области на соработка, оцена на жени раководители (вкупно)
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интеграција на жените во полициска служба
влијание на организационата култура врз интеграцијата на жените во полиција
влијание на менаџментот врз интеграцијата на жените во полиција
конфликт на улогите
нешто друго

1. ранг

Графикон 39: Области на соработка, оцена на мажи раководители (според рангот)

влијание на
организационата
култура врз
интеграцијата на
жените во полиција;
2,58

влијание на
менаџментот врз
интеграцијата на
жените во полиција;
2,54

конфликт на улогите;
6,76
нешто друго;
0,08

интеграција на жените
во полициска служба;
7,66

обука и
образование;
24,43

полициска практика;
20,48

информирање на
кандидатите за
полициска работа;
3,09
развој и напредување
во кариерата;
4,38

4,18
однос на полицијата
и локалната заедница;

15,6
критериуми на
селекцијата за прием;

родна
рамноправност во
нормативата
родна
рамноправност во 4,78
вршењето на
полициски работи;
3,44

Графикон 40: Области на соработка, оцена на мажи раководители (вкупно)
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%

влијание на
организационата
култура врз
интеграцијата на
жените во полиција;
2,85
интеграција на жените
во полициска служба;
6,64

влијание на
менаџментот врз
интеграцијата на
жените во полиција;
2,59

%
конфликт на улогите;
6,49
нешто друго;
0,09

обука и
образование;
23,4
полициска практика;
19,5

информирање на
кандидатите за
полициска работа;
2,69
развој и напредување
во кариерата;
6,72

5,49
критериуми на
однос на полицијата
и локалната заедница; селекцијата за прием;
13,55

родна
рамноправност во
вршењето на
полициски работи;
3,63

родна
рамноправност во
нормативата
6,34

Графикон 41: Области на соработка (вкупна мостра – сите категории)
Во согласност со најчестите одговори на претходното прашање, облиците на соработка во
рамките на Мрежата што се наведени како оптимални, исто така, се однесуваат на стручно
оспособување и образование. Од предложената листа (организирање на заеднички курсеви
и семинари; размена на студенти на одделни обуки; размена на студиски посети; размена на
информации за кои ќе се оцени дека се значајни, по пат на достапни или нови комуникациони
канали; периодично одржување на заједнички конференции; заједнички иницијативи и акции
и заједнички проекти), најчесто се бирани заеднички курсеви и семинари на членките и
членовите на Мрежата (27,42%), размена на студенти/ки на обука (15,92%), а потоа заеднички
проекти (13,36%), размена на значајни информации (13,31%), периодично одржување на
заеднички конференции (10,56%), заеднички иницијативи и акции (9,72%) итн. – графикони 42-50.
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Графикон 42: Облици на соработка, оцена на жени (според рангот)

%

заеднички проекти;
13,08

нешто друго;
0,24

заеднички
иницијативи и
акции;
10,5

периодично
одржување на
заеднички
конференции;
9,65

размена на студенти
на обуки;
17,76

размена на
значајни
информации;
14,13

Графикон 43: Облици на соработка, оцена на жени (вкупно)
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Графикон 44: Облици на соработка, оцена на мажи (според рангот)

%
заеднички проекти;
12,74
заеднички
иницијативи и
акции;
10,26

заеднички курсеви
и семинари;
28,39
нешто друго;
0,25

периодично
одржување на
заеднички
конференции;
10,44

размена на студенти
на обуки;
15,8
размена на
значајни
информации;
13,06

размена на
студиски посети;
9,06

Графикон 45: Облици на соработка, оцена на мажи (вкупно)
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Графикон 46: Облици на соработка, оцена на жени раководители (според рангот)

%
заеднички проекти;
14,86
заеднички
иницијативи и
акции;
8,33

нешто друго;
0,42

заеднички курсеви
и семинари;
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Графикон 47: Облици на соработка, оцена на жени раководители (вкупно)
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Графикон 48: Облици на соработка, оцена на мажи раководители (според рангот)

%

заеднички проекти;

заеднички
иницијативи и
акции;
8,03

14,5
нешто друго;
0,24

размена на студенти
на обуки;
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конференции;
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Графикон 49: Облици на соработка, оцена на мажи раководители (вкупно)
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заеднички
проекти;
13,36

заеднички курсеви
и семинари;
27,42

нешто друго;
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заеднички
иницијативи и
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периодично
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студиски посети;
9,46

Графикон 50: Облици на соработка (вкупна мостра – сите категории)

Препораки:
16.
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Воколку истакнувањето на потребата Мрежата да се занимава примарно со прашања
за обука, полициска практика и критериуми на селекцијата се доведе во врска со
поранешните одговори кои се однесуваат на приемот (на професионален и на планот
на меѓучовечки односи) на новопримени жени полицајци, се стекнува впечаток дека
клучот за добра интеграција на жените во полициска служба е поправо адекватна
обука од областа на струката, на која, секако, и претходеше соодветна селекција. Следи
заклучок дека, воколку жените се добро селектираии и во доволна мера стручно
оспособени да можат, рамноправно со мажите, да одговорат на предизвиците на
професијата, другите прашања за родна рамноправност стануваат полесно решливи.
Во таа смисла би било пожелно идната мрежа во рамките на своите приоритетни
активности да ги разгледа токму наведените прашања за селекција и адекватност
на влезните (и подоцнежните) обуки на жените полицајци. Се подразбира дека
носители на активностите би биле националните полиции, односно министерства,
но во рамките на Мрежата би можеле да бидат дефинирани предлог-насоки кои би
претставувале рамка за активностите и размената на информации.
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III. ПРЕПОРАКИ

➜➜Стратешки пристап кон приемот на жени во полиција
1. Со оглед на доставените податоци кои укажуваат на неуедначен и несистемски пристап кон
регрутација и прием на жени во полициска служба, потребно е преку Мрежата да се поттикне
развојот на стратешки документи со кои на системски и уедначен начин би се пристапило кон
прашањата за регрутација и прием на жени во полициска служба. Исто така, Мрежата би можела да
помогне во осмислување на национални стратегии во оваа област, како и во обуката за стратешко
планирање и изработка на стратешки документи. Размената на најдобра практика во оваа област
со организациите и државите, како во Европската унија така и во регионот, како и ангажманот на
локални експерти за прашања за родната рамноправност во изработката на стратешки документи,
исто така, би можеле да бидат една од задачите на Мрежата.
2. Врз основа на податоците добиени од истражувањето, се стекнува впечаток дека начинот на
спроведување на пропагандни кампањи за прием во полиција во некои полициски служби не
е изедначен, а ни системски. Информирањето често им е препуштено на сервиси кои се јавни
(телевизија, интернет) и на индивидуалната мотивираност на кандидатките да се известат за
можностите и условите за вработување во полиција. Една од приоритетните задачи на Мрежата
би можела да биде поддршка на сите заинтересирани министерства во формулирањето на
маркетиншките кампањи и стратегии, кои би биле насочени кон тоа да се придобијат што поголем
број жени, но и да им се дадат прави информации за барањата, специфичностите и ризиците на
полициската работа. Секако, носители на кампањите би биле националните министерства, а улогата
на Мрежата би била првенствено советодавна и би се огледала во поддршката за воспоставување
стандарди во смисла на содржината и процедурите кога се работи за спроведување на кампањи.
3. Со оглед на најчестите мотиви за определување на жените за полициски позив, утврдени со ова
истражување, неопходно е Мрежата да им препорача на полициските служби посебен акцент, во
рамките на пропагандните кампањи, да стават на оние содржини и аспекти на полициската работа
кои се атрактивни за жените. На тој начин посебно би се поттикнало пријавувањето на жени за
полициска работа, но и сензибилизацијата на пошироката јавност да ги прифати жените во тоа, за
нив нетрадиционално, занимање.

➜➜Прашања за селекцијата
4. Несмнено е значењето на селекцијата за квалитетот и ефикасноста во вршењето на полициски
работи. Имајќи го предвид постоењето на различна практика во Регионот, но и извесна
недореченост на службите за човечки ресурси кога е во прашање селекцијата, како и  препораката
бр. 16 од овој извештај која ја нагласува потребата од размена на искуства во областа на
критериумите на селекција, сигурно е дека оваа тема е една од релевантните за идната работа
на Мрежата. Во таа смисла нејзините идни активности би требало да се насочат во правец на
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анализа на постојните практики во селекцијата на кандидати за полициска работа, со што може
да се придонесе за нивно унапредување, како и постиаање на потполна (или што поголема)
објективност на процедурите и остваривање на принципот на еднакви можности.  

➜➜Прашања за образованието и обуката
5. Анализа на образовните потреби за областа на човечките права, а посебно родната рамноправност,
би требало да биде трајна и системска задача на  сите полициски образовни институции и служби.
Исто така, би требало   една од задачите на Мрежата да биде формулирање на препоруките
за минималниот број на часови но и содржината на образовните програми кои се од посебно
значење за сензибилизација на припадниците на полиција за прашањата на родна рамноправност
и човечки права.

➜➜Прашања за развојот на кариерата
6. Една од задачите на Мрежата би можела да биде формулирање на мерките на афирмативна акција
за во што поскоро време да се надмине проблемот со недоволен број на жени ментори, особено во
оние министерства каде што тој број е изразито мал.
7. Освен веќе наведените потреби од зголемување на бројот на жени на кои би можела да им биде
доделена улога на ментор во обуката на млади колешки заради создавање услови за нивна
адекватна професионална идентификација, со истражувањето се дошло до податок дека и
поддршката (особено стручна) што веќе вработените жени полицајци им ја даваат на помладите
колешки би можела и требало да биде на повисоко ниво. Врз основа на наведеното, се наметнува
потребата од подлабока анализа  на стручната оспособеност на жените полицајци, како и нивната
готовност во поголем обем да прифатат менторска улога. Исто така, би било добро со додатни
анализи да се дојде до податоци за евентуалните фактори кои можат да ја спречат или ограничат
можноста жените повеќе да се ангажираат во давањето поддршка на помладите колешки.
8. Настојувањата жените што поуспешно да се интегрираат во полициската служба, насочени кон
оние кои се помногубројни (мажи полицајци) и оние кои имаат најголема реална моќ, би требало
да бидат следени со соодветни едукативни програми со кои кај жените систематски ќе биде
кревана свеста за одговорноста што и самите ја имаат во тој процес (перманентна работа врз
сопствено усовршување, поотворен однос спрема помладите колешки и сл.).
9. Техничките ограничувања на ова истражување оневозможија вклучување и на ставовите на
граѓаните спрема истата тема. Во идниот период, меѓутоа, една од задачите на Мрежата би можела
да биде и организирање на регионално истражувањ на ставовите спрема статусот и улогата на
жените во полициската служба, како на самите полицајки и нивните колеги полицајци, така и од
аголот на граѓаните и нивните потреби .  
Разликите во однесувањето на престапниците спрема жените полицајци во однос на нивното
однесување спрема полицајците мажи, би можеле да бидат занимлив сегмент за анализа на
образовната потреба и можна наставна тема во рамките на обуката, бидејќи можат да укажат на
некои карактеристики на пожелниот профил на полицаец – оној кој со повеќе сигурност и успех ќе
ја контролира ситуацијата во интеракција со престапниците.  
11. Со оглед на тоа дека вештините кои се потребни за вршење на полициска работа не се вродени,
туку можат да се стекнат или унапредат, обврска е и на министеарствата и на поединци да работат
врз нивно„поправање“ кај вкупната полициска популација, сé до достигање на саканиот стандард.
Една од можните задачи на Мрежата би можело да биде осмислување на заеднички стандарди и
содржини на овие додатни обуки со кои би се унапредила вкупната работа на сите припадници на
полицијата без оглед  на нивниот пол.
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➜➜Родни прашања и полициски вештини
12. Со оглед на тоа дека вештините кои се потребни за вршење на полициска работа не се вродени,
туку можат да се стекнат или унапредат, обврска е и на министеарствата и на поединци да работат
врз нивно„поправање“ кај вкупната полициска популација, сé до достигање на саканиот стандард.
Една од можните задачи на Мрежата би можело да биде осмислување на заеднички стандарди и
содржини на овие додатни обуки со кои би се унапредила вкупната работа на сите припадници на
полицијата без оглед  на нивниот пол.

➜➜Нормативна регулатива и други прашања
13. Испитаниците дадоа низа многу добри сугестии кои можат да бидат разгледувани во
министерствата и употребени заради подобра организација (прераспределба на работното време
и сл.).
14. Врз основа на одговорите добиени со истраживањето, доаѓаме до заклучок дека, формално
гледано, во областа на вреднувањето на работата, односно височината на платата, нема очигледна
разлика меѓу мажите и жените. Од друга страна, оценките на испитаничките одат во правец на
тврдењето дека  таа област би можела значително да се унапреди. Еден од предлозите во таа смисла
би можел да биде воведување на транспарентен систем на управување со човечки ресурси кое би
овозможило преиспитување на постојниот систем на вреднување на работата (систематизација и
формација на работните места) и утврдување на евентуално фаворизирање на определени работи
што мажите ги вршат почесто отколку жените. Доколку е тоа случај, потребно е при ревизија на
описот на работните места и вештини неопходни за вршење на одделни полициски работи да се
обезбеди работните места што најчесто ги заземаат жени, односно алтернативните начини на
вршење на работите, формално да не бидат помалку вреднувани од други работни места
15. Иако се процентите од претходниот оддел многу охрабрувачки, поради оној помал број жени
кои сепак се чувствуваат нерамноправни и дискриминирани (а што потврдуваат и мажи и
раководители), неопходни се понатамошни анализи на оваа проблематика, транспарентен систем
и воспоставување на заштитни механизми (служби, програми и сл).

➜➜Здружувањето како можност за истовремено унапредување на
квалитетот и ефикасноста во вршењето на полицијски работи и родна
рамноправност
16. Воколку истакнувањето на потребата Мрежата да се занимава примарно со прашања за обука,
полициска практика и критериуми на селекцијата се доведе во врска со поранешните одговори кои
се однесуваат на приемот (на професионален и на планот на меѓучовечки односи) на новопримени
жени полицајци, се стекнува впечаток дека клучот за добра интеграција на жените во полициска
служба е поправо адекватна обука од областа на струката, на која, секако, и претходеше соодветна
селекција. Следи заклучок дека, воколку жените се добро селектираии и во доволна мера стручно
оспособени да можат, рамноправно со мажите, да одговорат на предизвиците на професијата,
другите прашања за родна рамноправност стануваат полесно решливи. Во таа смисла би било
пожелно идната мрежа во рамките на своите приоритетни активности да ги разгледа токму
наведените прашања за селекција и адекватност на влезните (и подоцнежните) обуки на жените
полицајци. Се подразбира дека носители на активностите би биле националните полиции, односно
министерствата, но во рамките на Мрежата би можеле да бидат дефинирани предлог-насоки кои
би претставувале рамка за активностите и размената на информации.

8.Здружувањетокакоможностзаистовременоунапредувањенаквалитетотиефикасноставовршењетонаполицискиработиироднарамноправност
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IV. ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ 1: ПРЕГЛЕД НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ДОКУМЕНТИ ВО
ОБЛАСТА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА НА ЖЕНИТЕ
Човечките права на жените и мажите се гарантирани со Универзалната декларација за
човечките права (The Universal Declaration of Human Rights) која е усвоена во 1948 година,
според која сите човечки суштества се родени слободни и еднакви во правата, без разлика
на полот. Како резултат од спогодбата за неопходност на отстранување на сите облици на
дискриминација на жените, Конвенцијата за укинување на сите облици на дискриминација
на жените (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW) е
усвоена од страна на Генералното собрание на Обединетите нации на 18 декември 1979 година.
Во сила влезе 1981 година како обаврзувачка меѓународна спогодба. Денес CEDAW конвенција
ја ратификуваа 186 земји.
Конвенцијата ги обаврзува државите членки да ги преземат сите мерки за елиминација на
сите облици на дискриминација на жените. Конвенцијата воспостави и надзорен механизам
(Комитет) за следење на имплементацијата на конвенцијата кој ги разгледува периодичните
извештаи што државите се должни да ги поднесуваат, како и »извештајот во сенка « кои на
Комитетот можат да му ги поднесуват невладини организации за состојбата на женските
човечки права. Конвенцијата за елиминација на сите облици на дискриминација на жените
заедно со другите 8 меѓународни договори на подрачјето на човечки права го сочинува
темелниот систем на човечки права на Обединетите нации.24
Во септември 1995 година владите на земјите собрани на 4-та светска конференција за жените
во Пекинг, незадоволни со напредокот на тоа поле, усвоија Пекиншка декларација (Beijing
Declaration) и Платформа за акција (Platform for Action). Во Пекиншката декларација признаваат
дека статусот на жените во некои важни аспекти во текот на претходната деценија беше
подобрен, но дека напредокот е нерамноправен и дека сè уште постојат големи пречки во
постигањето рамноправност на жените и мажите. Владите безрезервно се обаврзале на јакнење
на положбата на жените ширум светот. Платформата за акција ги дефинира неопходните мерки
и ги повикува владите, меѓународната заедница, цивилното друштво, како и приватниот сектор
да преземат мерки во областите кои предизвикуваат загриженост: постојаниот и сè поголем
товар на сиромаштија врз жените, нерамноправниот пристап кон образованието, здравствената
заштита, насилство над жените, нерамноправност во економските структури и политики, и во
пристапот кон средствата, одлучувањето и многу други области. Секои пет години се анализира
напредокот во имплементацијата на Пекиншката декларација и Платформата за акција.
Анализите во 2000 и 2005 година идентификуваа многу недостатоци и формулираа препораки
24 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/; http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm;
Шимоновиќ, Дубравка (2004) Краток водич низ CEDAW Конвенција за отстранување на сите облици дискриминација на жените.
Влада на РХ Уред за равноправност сполова: Загреб.
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за подобра имплементацијжау. Во 2010 се одржува преглед на напредокот во имплементација
на Платформата за акција 15 години по нејзиното усвајување.25

➜➜Резолуција на Советот за безбедност 1325 За жените, мирот и
безбедноста
Советот за безбедност (СБ) на Обединетите нации во октомври 2000 едногласно ја усвои
Резолуцијата 1325 За жените, мирот и безбедноста (On women, peace and security).26 Тоа е прва
резолуција на Советот за безбедност за влијанието на војна врз жените и улогата на жените во
решавањето на конфликти и постигањето на траен мир. Советот за безбедност утврдува дека
вооружени судири најмногу го погаѓаат цивилното население, особено жените и децата. Советот
за безбедност ја признава значајната улога на жените во спречување и решавање на конфликти
и во изградба на мир и го нагласува значењето на рамноправно учество на жените во сите
аспекти на одржување мир, промовирање на мир безбедност и во процесите на одлучување.
Во резолуцијата Советот за безбедност ги повикува државите на рамноправно учество на
жените на сите позиции на одлучување на национално, регионално ниво и во меѓународни
институцији кои се занимаваат со спречување, управување и решавање на конфликти. Советот
за безбедност, исто така, го повикува Генералниот секретар на ОН да обезбеди прашањата за
родна рамноправност и потребите на жените да се земат предвид при воспоставувањето на
мировни мисии, преговори за мир и во нив жените да бидат рамноправно застапени.
Неколку развиени земји и земји во развој усвоија акциони планови за имплементација на
Резолуцијата 1325, а во 2009 година како 15-та и 16-та држава со Акционен план станаа Уганда
и Либерија.27

➜➜Европска унија28
Принципот на еднаков третман на жените и мажите е осигурен со договорите од основањето на
Европската економска заедница во 1957 година, додека 40 години подоцна со Амстердамскиот
договор правно се уредени човечките права, особено принципот на еднаков третман
и забрана на дискриминација врз основа на полот. Истовремено, се развива судската
практика на Европскиот суд на правда, а Европската комисија го следи применувањето на
законодавството (легислативата) и таму каде што е потребно предлага нова. Првата директива/
упатство во областа на рамноправноста на половите е донесена во 1975 година, така што, со
антидискриминационите, ги има 14 во оваа област.
Договорот за основање на ЕУ ги обврзува државите членки да ја промовираат еднаквоста
помеѓу мажите и жените. Со текот на години принципот за родна рамноправност е засилуван
со законодавството, а кон крајот на деведесеттите години е воведена политика на “gender
mainstreaming”. Оваа стратегија настојува да ги вклучи прашањата за родна рамноправност во
сите активности и политики, на сите нивоа. Еден од резултатите на Амстердамската спогодба
(1997 година) е тој што еднаквите можности за мажите и жените сега се сметаат како една од
основните цели на Унијата. Со Спогодбата државите членки се согласуваат дека прашањата за
родна рамноправност ќе бидат земени предвид во сè што презема Унијата. Со други зборови,
Унијата го прифати принципот на родно насочување познат како “mainstreaming” стратегија.
25 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/; http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf
26 http://www.peacewomen.org/un/sc/1325.html
27 Австрија, Белгија, Чиле, Брегот на Слоновата коска, Данска, Финска, Исланд, Норвешка, Португалија, Шпанија, Шведска,
Холандија, Велика Британија.
28 Приспособено спрема книгата “Европската унија и родната рамноправност“ (Зорана Шијачки ур.), Завод за рамноправност на
половите, Нови Сад 2008. Авторка на текстот Даница Тодоров.
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Тргнувајќи од различните ситуации на жените и мажите, законодавството на ЕУ во областа
на родната рамноправност наметнува еднакви плати за жените и мажите за иста работа и
работа со еднакви вредности, еднаков третман во вработувањето и професионалната обука,
унапредувањето на работните услови, еднаков третман во социјалното осигурување. Со
директиви се штитат вработените жени во случај на бременост и мајчинство, им се признава
право и на татковците, особено во поглед на правото на родителско отсуство, и за татковците
и за мајките. Осигурена е заштита од непосредна и посредна дискриминација заснована
врз полот, вклучувајќи го брачниот или семејниот статус, а исто така и заштита против
вознемирување спрема полот и сексуално вознемирување. Жртвите на дискриминација
можат да одат на Суд и се заштитени со мерки против одмазда во случај на жалба. Имено, сите
директиви/упатства ги обврзуваат државите членки на воведување мерки кои ќе им овозможат
заштита пред домашните судови, по обраќањето до други надлежни органи, на сите кои сметаат
дека се оштетени поради неприменување на принципот на еднаков третман, како и мерки
против отпуштање како реакција на евентуална жалба. Законодавството го укина товарот на
докажување од страна на жртвата (сторителот на дискриминација мора да докаже дека таа/тој
не направиле дискриминација спрема вработените, особено во случаите на вознемирување
засновано врз полот или сексуално вознемирување). Позитивни акции се одобрени
(обезбедени) за помалку застапени групи, се охрабруваат плановите за рамноправност во
компании, улогата на социјални партнери и дијалог со НВО се нагласени. Дури и повеќе,
законодавството на ЕУ воспоставува барање на тела за промоција на рамноправноста помеѓу
жените и мажите во секоја држава членка.

➜➜Организација за европска безбедност и соработка29
На Самитот во Истанбул 1999 година, шефовите на држави или влади членки на ОЕБС изјавија
дека “полно и рамноправно користење на човечките права од страна на жените има суштинско
значение за остварување на мир, напредок и демократија во областа на дејствување на ОЕБС.
Посветени сме на тоа да сториме рамноправноста меѓу мажите и жените да биде интегрален дел
на нашата политика, како на ниво на нашите држави така и во рамките на самата Организација”.
Тоа беше основа за донесување на ОЕБС Акционен план за унапредување на родната
рамноправност од 2004 година, потпирајќи се врз сфаќањето на ОЕБС за сеопфатен концепт на
безбедноста како што е почитување на човечките права и основните слободи, демократијата
и владеењето на правото. Повелбата на Европската безбедност која е усвоена на самитот на
ОЕБС во Истамбул прогласува дека: “Потполно и рамноправно користење на човечките права
на жените има суштинско значење за остварување на мир, напредок и демократија во земјите
членки на ОЕБС. Посветени сме на тоа да сториме рамноправноста на мажите и жените да биде
интегрален дел на нашата политика, и тоа како на ниво на нашите држави така и во рамките на
Организацијата.”
Приоритет ќе му биде даден на остварувањето на целите на родната рамноправност во рамките
на самата организација на ОЕБС и во државите членки: од поголемо учество на жените на
места каде што се донесуваат одлуки, обука за родната рамноправност и создавање поволно
окружување за работа, до програми кои ја унапредуваат родната рамноправност во областите
во кои дејствува ОЕБС, односно политичко-војната, економската, заштитата на животната
средина и човечката димензија.

29 Приспособено врз основа на публикацијата на ОЕБС Факти за родната рамноправност (Factsheet: Gender equality) http://www.
osce.org/gender/item_11_42723.html
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Најважни Министерски одлуки на земјите членки на ОЕБС во областа на родната рамноправност
се:
МЦ.ДЕЦ/14/05 Жените во превенција на судири, управување со кризи и пост конфликтно
закрепнување,
МЦ.ДЕЦ/15/05 Превенција и борба против насилство над жените,
МЦ.ДЕЦ/16/05 Обезбедување највисоки стандарди на управвување и одговорност на лицата
кои учествуваат во меѓународните сили и мисии,
МЦ.ДЕЦ/7/09 Учество на жените во политичкиот и јавниот живот.
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ПРИЛОГ 2: Дефиниции на основните поими од областа на
родната рамноправност30
Еднаква заработка за работа од еднаква вредност – Еднаква заработка за работа од еднаква
вредност, чие вреднување не содржи обележја на дискриминација заснована врз полот или
брачниот статус, а се однесува на сите аспекти на плаќања и услови за наградување.
Еднакви можности за мажи и жени – Отсуство на пречки за учество во економскиот,
политичкиот и општествениот живот кои се засновани врз полот.
Квота – Определена пропорција или поделба на места, пратенички мандати, средства кои се
наменети за одредена група, најчесто во согласност со одредени правила или критериуми, а
насочени кон исправање на несразмерностите од претходниот период, обично на местата на
одлучување или во пристапот кон можности за обука или вработување.
Човекови права на жените – Права на жените и девојчињата, као неотуѓив, составен и
неодвоив дел на универзалните човечки права, вклучувајќи го и концептот на репродуктивни
права.
Засилување – Процес на остварување достапност и развој на капацитетите заради активно
учество во обликување на сопствениот живот и заедницата во економската, општествената и
политичката сфера.
Невидливи пречки – Ставови или традиционални предрасуди, норми и вредности кои
спречаваат засилување и полно учество на жените во општеството.
Пол – Биолошки карактеристики со кои човечките суштества се определуваат како жени и
мажи.
Повластен третман – Постапување кон поединец или група поединци на начин кој веројатно
води код поголеми погодности, подобар пристап, права, можности или повисока положба
во однос на друг поединец или група поединци. Може да биде употребен позитивно кога
подразбира позитивна акција во намера да се елиминира претходна дискриминативна
практика или негативно кога има намера да ги одржи разликите или предностите на еден
поединец или група поединци во однос на други.
Позитивна акција (мерки за афирмативна акција) – Мерки кои се однесуваат на одредени
групи со намера да се елиминира или спречи дискриминација или да се ублажат штетните
последици кои произлегуваат од постојните ставови, однесувања и структури (понекогаш се
спомнуваат како позитивна дискриминација).
Рамноправност на жените и мажите (родна рамноправност) – Начело на еднакви права и
третман на жените и мажите. Концепт кој значи дека сите човечки суштества имаат слобода да
ги развиваат личните способности и да прават избори без ограничувања наметнати од строги
родни улоги; различното однесување, желбите и потребитет на жените и мажите во еднаква
мера да се земаат предвид, вреднуваат и поддржуваат.

30 Објаснението на термините е преземено од “100 зборови за рамноправноста: Речник на термини за рамноправноста на жените
и мажите“ - One hundred words for equality: A glossary of terms on equality between women and men од страна на Office for Official
Publications of the European Communities, European Communities, 1998. (Превод на македонски: Покраински секретаријат за
труд, вработување и рамноправност на половите, 2004)
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Род – Родот се однесува на социјалните односи и улогите на жените, мажите, момчињата и
девојчињата кои се обликувани со културните, социјалните, економските и политичките услови,
очекувањата и обврските што ги имаат во семејството, заједницата и државата. Исто така, родот
претставува теориски концепт кој се однесува на општествените разлики кои постојат помеѓу
мажите и жените, а кои се научени, подложни на промени со текот на времето и варираат во
рамките и меѓу различни култури.
Родова анализа – Проучување на разликите во условите, потребите, застапеноста, достапноста
на извори и развој, контролата на средствата, моќта на одлучување, итн. меѓу жените и мажите,
врз основа на ним припишаните родни улоги.
Родови улоги – Група обичаи кои се однесуваат на активностите и однесувањето припишано
на жените и мажите, кои се пренесуваат и одржуваат низ културата, традицијата, религијата,
заедницатa и друго.
Родов јаз – Јаз кој постои меѓу жените и мажите во која и да било област спрема степенот на
нивното учество, пристапoт, правото на надомест или бенефициите.
Родов договор – Збир на имплицитни и експлицитни правила кои ги уредуваат односите меѓу
половите, а кои ја определуваат различната работа и вредноста на таа работа, одговорностите
и обврските за мажите и жените. Се одразуваат на три нивоа – во културата – норми и вредности
на општеството; институциите – семејни давања, образование, политика на вработување итн.; и
во процесот на социјализација, примарно во семејството.
Родово неутрален – Непостоење на различни позитивни или негативни влијанија врз родните
односи или рамноправноста на жените и мажите.
Родово чувствителна статистика – Собирање и издвојување на податоци и статистички
информации според родната припадност, кои овозможуваат спроведување на напоредна
анализа/родна анализа.
Родово планирање – Активен пристап кон планирање кој како клучна варијабила или
критериум ја зема родноста и кој се стреми експлицитно да ја вклучи и родната димензија во
политика или акција.
Родово заснована дискриминација – Родно заснована дискриминација претставува секое
непосредно или посредно разликување, привилегирање, исклучување или ограничување
чијашто цел или последица се огледа во отежнување, загрозување, оневозможување или
негирање на признавања, уживања или остварувања на човечките права и основните слободи
на политичко, економско, општествено, културно и екое друго поле, поради припадноста на
одреден пол, без оглед на нивниот брачен статус. (Приспособено според Конвенцијата за
елиминација на сите облици на дискриминација над жените, член 1.)
Сегрегација на работните места/сегрегација во вработувањето –Застапеноста на жени и
мажи во различни облици и на различни нивоа на активности и вработување, каде што се
жените ограничени на потесен избор на задолжувања (хоризонтална сегрегација) одошто
мажите, и работа од понизок ранг (вертикална сегрегација).
Сексуално вознемирување – Несакано однесување од сексуална природа или некој друг чин
кој се заснова врз полот, а кој го навредува достоинството на жените и мажите на работното
место, вклучувајќи и однесување на надредени лица и колеги .
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Стаклен плафон – Невидлива пречка произлезена од сложената структура на организацијата
во која доминираат мажи, а која ги спречува жените во достигање на повисоки позиции.
Уедначено учество на жените и мажите – Прераспределба на моќта и позициите на
одлучување (40-60% застапеност на кој било пол) помеѓу мажите и жените во секоја област на
животот, што претставува важен услов за рамноправност помеѓу мажите и жените (Препорака
на Европскиот Совет 96/694/ЕЦ оф 02/12/96, ОЈ Л 319).
Воведување рамноправност на половите во јавната политика (Gender Mainstreaming)
– Систематско вклучување на специфична положба, приоритети и потреби на жените и
мажите во секоја политика заради унапредување на рамноправноста меѓу жените и мажите
и модификација на сите општи политики и мерки, особено заради постигање рамноправност,
со активно и отворено разгледување на нивните ефекти врз соодветни ситуации на жените и
мажите при нивната примена, надзор и вреднување, во фазата на планирање.
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ПРИЛОГ 3: Прашалници

➜➜Прашалник
(Човечки ресурси и Полициска академија/Центар за обука)

***
Регрутирање и прием на жени во полициска служба
1. Дали постои стратешки пристап кога станува збор за прием на жени во полиција? Воколку
постои, врз што тој се базира? Дали се утврдени квоти? Дали постојат годишни цели кои
се установени за регрутирање на определен (и кој?) број на жени и мажи? Дали е утврден
временски рок до кој треба да се достигне определен (и кој) процент на жени во полициска
служба?
2. Кога (приближно) првпат жените почнале да работат на оперативни полициски работи во
вашето министерство? Кога се започна со помасовен прием на жени во полициска служба?
3. Дали политиката на проширување на Европската унија влијаеше врз зголемување на бројот
на жени во полиција?
4. Дали се користени некои посебни мерки заради давање поддршка на жените да пристапат
во полициска служба?
5. Колкава е процентуалната застапеност на жени во вашето министерство за внатрешни
работи?
а) процент на вработени жени во однос на вкупниот број вработени _____________________
б) процент на жени во униформирана полиција во однос на вкупниот број вработени во
униформирана полиција _______________________________________________________
ц) процент на жени со овластување во однос на вкупниот број вработени со овластување
_____________________________________________________________________________
6. Каква е процентуалната (или бројната) застапеност на жени на раководни позиции?
а) на стратешко ниво _____________________________
б) на средно (координациско) ниво _________________
ц) на оперативно ниво ____________________________
7. Дали има жени меѓу припадниците на специјални единици и колку? Набројте ги единиците
во кои има жени.
8. Дали има служби кои им се недостапни на жени и кои се тоа служби? Дали постојат и кои
работни места, т.е. позиции им се недостапни на жени?
Прашња за селекцијата
9. Кои се критериумите за селекције за прием на полициска обука? Дали тие се разликуваат од
критериумите за прием во работен однос?

10. Дали критериумите за селекција се разликуваат за жени и мажи? Воколку постојат разлики,
во што се состојат тие? Дали постојат пишани и/или непишани разлики?
11. Дали постои интерна или екстерна анализа на мерките за регрутирање? Дали членовите на
комисијата (одборот) кои се занимаваат со регрутирање посетувале некои курсеви за родни
прашања?
12. Кои од наведените вештини ја отсликуваат вистинската природа на полициската работа
во Вашата полициска служба (во Вашата земја) и дали тие се вреднуваат во процесот на
селекција, односно регрутирање?

Р. бр.

Вештини

Одсликување на
природата на работата
(да или не)

Вреднување
(да или не)

Комуникација са различни членови на
заедницата
Физичка издржливост
Знаење за важноста на културните разлики
Способност да организира и соработува со
различни групи во заедницата
Вештина на аналитичност
Способност за посредување во расправи
Способност да развива и одредува
приоритети при решавање на секојдневни
проблеми на криминалот и заедницата
Способност за одредување на приоритети
Способност да смири насилство
Способност да покаже емпатија
Способност да се снајде во стресни ситуации
Креативно мислење

13. Дали вештините кои ја отсликуваат полициската работа во Вашата земја и кои се ценети во
Вашата организација се точно опишани во описот на работата? Ако е можно, да се даде опис
на работата кон прашалникот.
14. Дали процедурата на селекција подразбира потполна објективност? На кој начин се постига
тоа?
15. На кој начин кандидатите/кандидатките за основна полициска обука се информираат за
барањата, специфичностите, опасностите и други карактеристики на вршењето полициска
работа?
16. На кој начин кандидатите/кандидатките за директен прием во полициска служба (без
претходна полициска обука) се информираат за барањата, специфичностите, опасностите и
други карактеристики на вршењето полициска работа?

Прашања за образованието и обуката и развојот на кариерата
17. Опишете го накратко системот на образование за потребите на полицијата во Вашата земја?
Дали образованието е идентично за жени и мажи? Ако не е, во што се разликите?
18. Опишете го накратко системот на обука (основна и специјалистичка) за потребите на
полицијата во Вашата земја? Дали обуката е идентична за жени и мажи? Ако не е, во што се
разликите?
19. Дали постои обука за раководители? На кое ниво на раководење му е наменета таа обука?
Кој се упатува на обука, односно кои се критериумите за избор на раководители кои ќе
посетуваат обука? Дали обука посетуваат кандидати за определени раководни места или
веќе назначени раководители?
20. Дали се реализира обука од областа на човечките права и во кој обем? Дали се застапени
теми од областа на родната рамноправност?
21. На кој начин новопримените полицајци/полицајки се распоредени во единици и дали можат
да влијаат врз процесот на избор на тие единици?
22. На кој начин новопримените полицајци/полицајки се воведуваат во работа? Дали постојат
ментори кои се за тоа задолжени или тоа го прави некој друг? Дали има жени ментори? На
кој начин се врши избор на ментор? Како се тие распоредени во единиците во кои работат
и дали можат да влијаат врз процесот на селекција? Дали полицајците ги задржуваат
менторите во текот на кариерата или ги имаат само на почетокот?
23. Дали постои систем на следење, усовршување и напредување на кадрите (развој на
кариера)? Воколку постои таков систем, опишете го накратко. Дали жените се третирани на
ист начин како мажите кога се работи за усовршување и напредување во текот на работниот
век?
Прашања во врска со работата
24. Дали мажите и жените полицајци имаат пристап кон иста опрема – ресурси?
25. Дали жени и мажи се распоредуваат да одат заедно во патрола?
26. Дали постои интерна политика на ротација која им дозволува на мажите и жените да работат
на различни позиции во рамките на различни тимови и да стекнат искуство во различни
улоги?
Нормативна регулатива и други прашања

27. Како е регулирано правото на трудничко боледување? Како е регулирано правото на
породилно боледување, т.е. „родителско“ отсуство? Како е регулирано отсуството од работа
заради нега на дете?
28. На кој начин вашето министерство го „поддржува“ семејството? Дали работното време е
приспособено? Дали вработените можат да се определат за флексибилно работно време?
29. Со што се регулирани мерките за заштита при работа и дали тие се идентични за жени и
мажи? Воколку постојат разлики, во што се огледаат тие?

30. Дали платите на жените и мажите за работа на еднакви работни места се исти? Воколку не се,
какви разлики се во прашање?
31. Дали условите за стекнување право на пензија се разликуваат за жени и мажи?
32. Да ли важечките закони (и кои) во вашата земја и министерството третираат прашања за
родната рамноправност? Дали, по прашањето за родна рамноправност, во важечките
прописи е уочено постоење на недоволно добри решенија? Дали во врска со тоа се
преземаат определени корективни мерки? Дали постои можност за санкционирање на
родната дискриминација, воколку ја има? Дали би рекле дека вашата интерна политика
генерално е чувствителна на полови и дека ги почитува родните и други разлики?
33. Воколку сметате дека има и други прашања кои се однесуваат на оваа тема а не се офатени
со прашалникот, ве молиме да ги наведете и, по можност, да одговорите на нив.
34. Дали постои некоја интерна политика со која би се контролирала или минимизирала
дискриминацијата или вознемирувањето (интерен омбудсман), некој механизам на
жалби, медијатор итн.? Кому вработените можат да се обратат доколку чувствуваат дека се
вознемирувани, дискриминирани или знаат за случај што сакаат да го пријават?
35. Дали имало пријавени случаи на вознемирување (сексуално, по прашање на години, хенди
кеп итн.) и како се решаваат овие случаи?
36. Дали постои закон или интерна политика (без толеранција) за спречување на вознемиру
вање (сексуално, по прашање на години, хендикеп итн.), за да се спречи вознемирување и
да се заштитат потенцијални жртви? Дали со законите или во интерната политика се користи
јазик кој ги почитува половите разлики (полицаец-полицајка, полициски службеникслужбеничка и сл.?)
37. Дали полицајците потпишуваат кодекс на однесување? Дали прописите за вработените, исто
така, го земаат предвид етичкото однесување?
38. Дали старешините, односно раководителите, се посебно обучени за одржување на
работното окружување без вознемирување?
39. Дали постои интерен механизам кој би ја следел флуктуацијата, односно задржувањето во
служба со оглед на родната припадност? Дали, во врска со тоа, постојат родни разлики?
40. Дали постојат асоцијации на полицајци во вашата земја? Дали мажи и жени подеднакво
учествуваат во нив?

➜➜Прашалник (Раководители)
***
Ве молиме најпрвин да дадете неколку општи податоци за себе.
1. Година на раѓање ________________________________________________________________
2. Пол			

(а) мажи			

(б) жени

3. Колку долго работите во полициска служба?
______________________________ (да се запише бројот на години ефективен работен стаж)
4. Ниво на раководење на кое сте сега:
а) оперативно ниво
б) средно (координациско) ниво
ц) стратешко ниво
5. Ваш ранг – чин или звање:
____________________________________________________________________________
6. Дали работите во:
а) седиштето на Министерството
б) подрачна полициска управа (центарот на безбедност и сл.)
7. Организационата единица во која работите е:
а) во голем град
б) во град средна големина
ц) во мало место
8. Во која служба работите сега?
а) во униформирана полиција
		 а. во полиција од општа надлежност
		 б. во сообраќајна полиција
		 ц. во гранична полиција
		 д. на административни работи
__________________________________________________ (нешто друго, напишете одговор)
б) во криминалистичка полиција
		 а. на оперативни работи
		 б. на административни работи
ц) во логистичка служба (во служба која не подразбира полициски работи во потесна
смисла)
д) ________________________________________________ (нешто друго, напишете одговор)
Следната група прашања се однесува на Вашето видување на процесот на интеграција на
жените во полициска служба.
9. Дали жените-полицајци, по Ваше мислење, при влегување во полиција наидуваат повеќе на
отпор или повеќе на поддршка од страна на оние кои веќе работат во службата? Со знакот
(x) означете го одговорот во соодветно поле на табелата.

а)
Прием од страна на колеги

повеќе отпор

не сум сигурен

повеќе поддршка

повеќе отпор

не сум сигурен

повеќе поддршка

повеќе отпор

не сум сигурен

повеќе поддршка

на стручен план
на планот на меѓучовечки
односи

б)
Прием од страна на колешки
на стручен план
на планот на меѓучовечки
односи

ц)
Прием од страна на старешини
на стручен план
на планот на меѓучовечки
односи

Ве молиме да го образложите својот одговор.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Дали граѓаните со кои полицијата доаѓа во контакт при вршење на работата, спрема женитеполицајци се однесуваат поинаку отколку спрема полицајците-мажи?
а) не
б) да
Доколку сте одговориле потврдно, Ве молиме да го појасните својот одговор.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11. Дали престапниците со кои полицијата доаѓа во контакт при вршење на работата, спрема
жените-полицајци се однесуваат поинаку отколку спрема полицајците-мажи?
а) не
б) да
Доколку сте одговориле потврдно, Ве молиме да го појасните својот одговор.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

12. Дали, според Ваше видување, жените-полицајци на работа доживуваат определени
непријатности, како што се:
Никогаш

Понекогаш

Често

Постојано

Непризнавање на работните способности
Груби шеги на колегите
Вербално оспорување на личните способности
Сексуално вознемирување
____________________________ (нешто друго)
____________________________ (нешто друго)

13. Да ли сметате дека статусот на жени-полицајци е рамноправен во однос на нивните
колеги-мажи?
а) да, во потполност б) главно да
ц) неодлучен сум
д) главно не
е) воопшто не
Доколку сакате, можете да го појасните својот одговор.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14. На кои работи во полиција, по Ваше мислење, жените се поефикасни во однос на мажите и
поради што?
Работи

Зошто се жените поефикасни?

15. На кои работи во полиција мажите се поефикасни во однос на жените и зошто?
Работи

Зошто се мажите поефикасни?

16. Дали има работи на кои полицајците-жени се посебно загрозени?
а) не
б) да

Доколку сте одговориле потврдно, кои се тоа работи и од кој вид е загрозеноста што е во
прашање?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
17. Дали сметате дека мажите некогаш се чувствуваат загрозени?
а) не
б) да
Доколку сте одговориле потврдно, кога мислите дека тоа се случува?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
18. Дали сметате дека специјалистичките обуки им се подеднакво достапни на мажите и жените
во Вашата служба?
а) мажите имаат предност
б) жените имаат предност
ц) не сум сигурен
д) подеднакво им се достапни на сите
е) _____________________________________________ (нешто друго, напишете свој одговор)
19. Дали, по Ваше мислење, можноста за вработување во сите служби во Министерството им е
подеднакво достапна на мажите и жените?
а) да
б) не
ц) не сум сигурен
д) _____________________________________________ (нешто друго, напишете свој одговор)
Доколку сакате, можете да го појасните својот одговор:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
20. Дали сметате дека можноста за напредување во службата им е подеднакво достапна на
мажите и жените?
а) жените се во предност
б) мажите се во предност
ц) подеднакво е достапна
д) не сум сигурен
е) _____________________________________________ (нешто друго, напишете свој одговор)
21. Дали сметате дека постојат проблеми во врска со интеграцијата на жените во полициска
служба? Доколку постојат, кои проблеми се во прашање?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

22. Доколку имате сугестии и предлози за побрза и полесна интеграција на жените-полицајци
во полициска организација, можете да ги дадете овде.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Како што е речено во уводните забелешки, СЕПЦА го поддржува формирањето на Мрежа
на жени-полицајци од Југоисточна Европа. Ве молиме, одговарајќи на прашањата кои се
однесуваат на воспоставувањето на Мрежа, на назначениот простор да изнесете и свои
коментари и размислувања во врска со тоа.
23. Кон кои области на соработка и меѓусебна размена, по Ваше мислење, би требало идната
Мрежа да го насочи вниманието? Ве молиме да ги рангирате понудените одговори така што
меѓу предложените опции ќе изберете три кои ги сметате како најзначајни и да ги оцените
со оценка од 1 (најважни) до 3 (најмалку важни):
______ а) обука и образование
______ б) полициска практика (начин и услови за вршење на полициски работи)
______ ц) прашања за родната рамноправност во нормативната регулатива
______ д) прашања за родната рамноправност во вршењето на полициски работи
______ е) критериуми на селекцијата за прием во полициска служба
______ ф) однос на полицијата и локалната заедница
______ г) развој на кариерата
______ х) информирање на кандидатите за прием во служба за карактеристиките на
полициската работа
______ и) и нтеграција на жените во полициска служба (во поширока смисла – и
професионален и социјален контекст)
______ ј) влијание на организационата култура врз интеграцијата на жените во полиција
______ к) влијание на менаџментот врз интеграцијата на жените во полиција
______ л) конфликт на улогите (заемно влијание на полицискиот позив и семејниот и
приватниот живот на жената; проблеми и начини за нивно надминување)
______ м)  ____________________________________________________________________
(нешто друго, напишете свој одговор)
Доколку сакате, можете да го образложите и појасните својот одговор.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
24. Кои облици на соработка и меѓусобна размена ги сметате како најпогодни? Ве молиме да ги
рангирате понудените одговори на ист начин како кај претходното прашање:
______ а) организирање на заеднички курсеви и семинари
______ б) размена на студенти на одделни обуки
______ ц) размена на студиски посети
______ д) размена на информации кои ќе се оценат како значајни (преку достапни или нови
комуникациони канали)

______
______
______
______

е) периодично одржување на заеднички конференции
ф) заеднички иницијативи и акции
г) заеднички проекти
х) ______________________________________ (нешто друго, напишете свој одговор)

Доколку сакате, можете да го образложите својот одговор.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
25. Доколку во прашалникот е пропуштено нешто што сметате дека е посебно важно за оваа
тема, Ве молиме тоа овде да го напишите. Можете, исто така, да дадете предлози, сугестии,
препораки...
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

➜➜Прашалник (Мажи)
* * *
Ве молиме најпрвин да дадете неколку општи податоци за себе.
1. Година на раѓање __________________________________________________________
2. Брачна состојба:
а) неженет
б) женет

ц) разведен

д) вдовец

3. Дали имате деца?
а) не
б) да, (колку?)___________ деца
4. Ваша стручна подготовка:
а) средна стручна подготовка
б) висока (виша) стручна подготовка
ц) ____________________________________________ (нешто друго, напишете свој одговор)
5. Колку долго работите во полициска служба?
______________________________ (да се запише бројот на години ефективен работен стаж)
6. Вашиот ранг – чин или титула:
____________________________________________________________________________
7. Дали работите во:
а) седиштето на Министерството
б) подрачна полициска управа (центарот на безбедност и сл.)
8. Организационата единица во која работите е:
а) во голем град
б) во град средна големина
ц) во мало место
9. Во која служба работите сега?
а) во униформирана полиција
		 а. во полиција од општа надлежност
		 б. во сообраќајна полиција
		 ц. во гранична полиција
		 д. на административни работи
		 ________________________________________________ (нешто друго, напишете одговор)
б) во криминалистичка полиција
		 а. на оперативни работи
		 б. на административни работи
ц) во логистичка служба (во служба која не подразбира полициски работи во потесна
смисла)
д) ________________________________________________ (нешто друго, напишете одговор)
Следната група прашања се однесува на Вашето видување на процесот на интеграција на
жените во полициска служба.

10. Дали жените-полицајци, по Ваше мислење, при влегување во полиција наидуваат повеќе на
отпор или повеќе на поддршка од страна на оние кои веќе работат во службата? Со знакот
(x) означете го одговорот во соодветно поле на табелата.
а)
Прием од страна на колеги

повеќе отпор

не сум сигурен

повеќе поддршка

повеќе отпор

не сум сигурен

повеќе поддршка

повеќе отпор

не сум сигурен

повеќе поддршка

на стручен план
на планот на меѓучовечки
односи

б)
Прием од страна на колешки
на стручен план
на планот на меѓучовечки
односи

ц)
Прием од страна на старешини
на стручен план
на планот на меѓучовечки
односи

Ве молиме да го образложите својот одговор.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11. Како ја оценувате својата соработка со колешките?
а) задоволителна е
б) не сум одлучен
ц) незадоволителна е
Доколку сакате, можете да го појасните својот одговор.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12. Дали граѓаните со кои полицијата доаѓа во контакт при вршење на работата, спрема женитеполицајци се однесуваат поинаку отколку спрема полицајците-мажи?
а) не
б) да
Доколку сте одговориле потврдно, Ве молиме да го појасните својот одговор.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

13. Дали престапниците со кои полицијата доаѓа во контакт при вршење на работата, спрема
жените-полицајци се однесуваат поинаку отколку спрема полицајците-мажи?
а) не
б) да
Доколку сте одговориле потврдно, Ве молиме да го појасните својот одговор.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14. Дали, според Ваше видување, жените-полицајци на работа доживуваат определени
непријатности, како што се:
Никогаш

Понекогаш

Често

Постојано

Непризнавање на работните способности
Груби шеги на колегите
Вербално оспорување на личните способности
Сексуално вознемирување
____________________________ (нешто друго)
____________________________ (нешто друго)

15. Да ли сметате дека статусот на жени-полицајци е рамноправен во однос на нивните
колеги-мажи?
а) да, во потполност б) главно да ц) неодлучен сум д) главно не
е) воопшто не
Доколку сакате, можете да го појасните својот одговор.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
16. На кои работи во полиција, по Ваше мислење, жените се поефикасни во однос на мажите и
поради што?
Работи

Зошто се жените поефикасни?

17. На кои работи во полиција мажите се поефикасни во однос на жените и зошто?
Работи

Зошто се мажите поефикасни?

18. Дали има работи на кои полицајците-жени се посебно загрозени?
а) не
б) да
Доколку сте одговориле потврдно, кои се тоа работи и од кој вид е загрозеноста што е во
прашање?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
19. Дали Вие некогаш се чувствувате загрозени?
а) не
б) да
Доколку сте одговориле потврдно, кажите кога тоа се случува?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
20. Дали сметате дека специјалистичките обуки им се подеднакво достапни на мажите и жените
во вашата служба?
а) мажите имаат предност
б) жените имаат предност
ц) не сум сигурен
д) подеднакво им се достапни на сите
е) _____________________________________________ (нешто друго, напишете свој одговор)
21. Дали вие сте посетувале некоја од специјалистичките обуки?
а) не, немаше потреба
б) досега не
ц) да
д) _____________________________________________ (нешто друго, напишете свој одговор)

22. Дали, по ваше мислење, моноста за вработувања во сите служби во Министерството им е
подеднакво достапна на мажите и жените?
а) да
б) не
ц) не сум сигурен
д) _____________________________________________ (нешто друго, напишете свој одговор)
Доколку сакате, можете да го појасните својот одговор:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
23. Дали сметате дека можноста за напредување во службата подеднакво им е достапна на
мажите и жените?
а) жените се во предност
б) мажите се во предност
ц) подеднакво е достапна
д) не сум сигурен
е) _____________________________________________ (нешто друго, напишете свој одговор)
24. Дали сметате дека постојат проблеми во врска со интеграцијата на жените во полициска
служба? Доколку постојат, кои проблеми се во прашање?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
25. Доколку имате сугестии и предлози за побрза и полесна интеграција на жените-полицајци
во полициска организација, можете да ги дадете овде.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Како што е речено во уводните забелешки, СЕПЦА го поддржува формирањето на Мрежа
на жени-полицајци од Југоисточна Европа. Ве молиме, одговарајќи на прашањата кои се
однесуваат на воспоставувањето на Мрежа, на назначениот простор да изнесете и свои
коментари и размислувања во врска со тоа.

26. Кон кои области на соработка и меѓусебна размена, по Ваше мислење, би требало идната
Мрежа да го насочи вниманието? Ве молиме да ги рангирате понудените одговори така што
меѓу предложените опции ќе изберете три кои ги сметате како најзначајни и да ги оцените
со оценка од 1 (најважни) до 3 (најмалку важни):
______ а) обука и образование
______ б) полициска практика (начин и услови за вршење на полицијски работи)
______ ц) прашања за родната рамноправност во нормативната регулатива
______ д) прашања за родната рамноправност во вршењето на полициски работи
______ е) критериуми на селекцијата за прием во полициска служба
______ ф) однос на полицијата и локалната заедница
______ г) развој на кариерата
______ х) информирање на кандидатите за прием во служба за карактеристиките на
полициската работа
______ и) и нтеграција на жените во полициска служба (во поширока смисла – и
професионален и социјален контекст)
______ ј) влијание на организационата култура врз интеграцијата на жените во полиција
______ к) влијание на менаџментот врз интеграцијата на жените во полиција
______ л) конфликт на улогите (заемно влијание на полицискиот позив и семејниот и
приватниот живот на жената; проблеми и начини за нивно надминување)
______ м) ______________________________________________________________________
(нешто друго, напишете свој одговор)
Доколку сакате, можете да го образложите и појасните својот одговор.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
27. Кои облици на соработка и меѓусебна размена ги сметате како најпогодни? Ве молиме да ги
рангирате понудените одговор на ист начин како кај претходното прашање:
______ а) организирање на заеднички курсеви и семинари
______ б) размена на студенти на одделни обуки
______ ц) размена на студиски посети
______ д) размена на информации кои ќе се оценат како значајни (преку достапни или нови
комуникациони канали)
______ е) периодично одржување на заеднички конференции
______ ф) заеднички иницијативи и акции
______ г) заеднички проекти
______ х) _______________________________________________________________________
(нешто друго, напишете свој одговор)
Доколку сакате, можете да го образложите својот одговор.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
28. Доколку во прашалникот е пропуштено нешто што сметате дека е посебно важно за оваа тема, Ве
молиме тоа овде да го напишите. Можете, исто така, да дадете предлози, сугестии, препораки...
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

➜➜Прашалник (Жени)
* * *
Ве молимо најпрвин да дадете неколку општи податоци за себе.
1. Година на раѓање __________________________________________________________
2. Брачна состојба:
а) немажена б) мажена

ц) разведена

д) вдовица

3. Да ли имате деца?
а) не
б) да, (колку?)___________ деца
4. Ваша стручна подготовка:
а) средна стручна подготовка
б) висока (виша) стручна подготовка
ц) ____________________________________________ (нешто друго, напишете свој одговор)
5. Колку долго работите во полициска служба?
______________________________ (да се запиши бројот на години ефективен работен стаж)
6. Ваш ранг – чин или звање:
_______________________________________________________________________________
7. Дали работите во:
а) седиштето на Министерството
б) подрачна полициска управа (центарот на безбедност и сл.)
8. Организационата единица во која работите е:
а) во голем град
б) во град средна големина
ц) во мало место
9. Во која служба работите сега?
а) во униформирана полиција
		 а. во полиција од општа надлежност
		 б. во сообраќајна полиција
		 ц. во гранична полиција
		 д. на административни работи
		 ________________________________________________ (нешто друго, напишете одговор)
б) во криминалистичка полиција
		 а. на оперативни работи
		 б. на административни работи
ц) во логистичка служба (во служба која не подразбира полициски работи во потесна
смисла)
д) ________________________________________________ (нешто друго, напишете одговор)
НА ПРАШАЊАТА ОД БР. 10 ДО 30, ЌЕ ОДГОВАРАТЕ САМО ДОКОЛКУ РАБОТИТЕ ВО (а) УНИФОР
МИРАНА ИЛИ (б) КРИМИНАЛИСТИЧКА ПОЛИЦИЈА. ДОКОЛКУ РАБОТИТЕ НА РАБОТИ КОИ НЕ
СЕ ПОЛИЦИСКИ ВО ПОТЕСНА СМИСЛА, ВЕ МОЛИМЕ ДА ПРОДОЛЖИТЕ СО ПОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАШАЛНИКОТ ОД ПРАШАЊЕТО БР. 31 НА СТРАНА 6.

Следната група прашања се однесува на некои аспекти на Вашето определување за
полициска работа и доаѓање во полициска служба.
10. Кои причини беа пресудни да се определите за полициска работа? Прочитајте ги внимателно
сите понудени одговори, а потоа на цртата пред најважната причина запишите број еден
(1), пред помалку важната два (2) и пред трета по значење број три (3). Другите причине не
морате да ги рангирате.
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______

а) занимливост на работата
б) динамичност на работата
ц) чувство на моќ што ја даваат униформата и оружјето
д) прилика да им помагам на луѓето
е) можност за продолжување на школувањето
ф) можност да напредување во службата
г) прилика да се запознавам и контактирам со различни луѓе
х) позитивно претходно искуство са полиција и полицајци
и) сигурно вработување
ј) можност да учествувам во спроведување на закони и прописи
к) љубов спрема униформа
л) углед што полицијата ужива во нашата средина
м) влијание на филмови за полицајците
н) носење на огнено оружје
о) височина на платата
п) влијание на семејството
q) влијание на пријатели и познајници
р) желба да ги докажам своите способности
с) ______________________________________ (нешто друго, напишете свој одговор)

11. Во полициска служба влеговте:
а) со завршено полициско училиште (кое било ниво на образование)
б) со завршено граѓанско училиште
ц) со завршен курс за полицајци
д) ____________________________________________ (нешто друго, напишете свој одговор)
12. Дали при конкурирањето за полициска служба сте биле информирани за карактеристиките
(специфичности, барања, ризици...) на полициската работа?
а) да
б) делумно
ц) не
13. Oд кои извори сте се информирале при засновањето на работен однос во полиција (можете
да заокружите повеќе понудени одговори)?
а) од официјални извори на Министерството за внатрешни работи (служба за човечки
ресурси, центар за обука и сл.), преку трибини, предавања, работилници, брошури,
плакати и сл.
б) преку познајници
ц) преку членови на семејството
д) преку средства за јавно информирање (телевизија, весници и сл.)
е) не сум се информирала ниту од еден извор
ф) ____________________________________________ (нешто друго, напишете свој одговор)

14. Дали, при влегувањето во полиција, сте наишле на повеќе отпор или повеќе поддршка
од страна на оние кои веќе работеле во службата? Со знакот (x) означете го одговорот во
соодветно поле на табелата.
а)
Прием од страна на колегите

повеќе отпор

не сум сигурна

повеќе поддршка

повеќе отпор

не сум сигурна

повеќе поддршка

на стручен план
на планот на меѓучовечки
односи

б)
Прием од страна на колешките
на стручен план
на планот на меѓучовечки
односи

ц)
Прием од страна на старешини

повеќе отпор

не сум сигурна

повеќе поддршка

на стручен план
на планот на меѓучовечки
односи

Можете да го појасните својот одговор доколку сакате:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
15. Дали при воведувањето во работа во текот на приправничкиот стаж, прецизно Ви е соопштен
описот на работата и задачите на работното место?
а) да, во потполност
б) делумно
ц) не
16. Дали сте имале ментор, односно лице кое било задолжено за Вас во текот на приправничкиот
стаж?
а) да
б) не
17. Доколку сте имале ментор, дали Вашиот ментор бил/била:
а) маж
б) жена
ц) имав ментори и од машки и од женски пол
18. Како ја оценувате својата стручна оспособеност за исполнување на барањата на работното
место?
а) без проблеми можам да ги исполнам сите барања

б) можам да исполнам мнозинство барања
ц) неодлучна сум
д) можам да исполнам помал дел од барањата
е) мислам дека не можам да ги исполнам барањата што ми се поставуваат
Ве молиме да го објасните својот одговор:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Следната група прашања се однесува на Вашето видување на процесот на интеграција на
жените во полициска служба.
19. Да ли граѓаните со кои доаѓате во контакт при вршење на работата, спрема Вас се однесуваат
поинаку отколку спрема Вашите колеги-мажи?
а) не
б) да
Доколку сте одговориле потврдно, Ве молиме да го појасните својот одговор.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
20. Дали престапниците со кои доаѓате во контакт при вршење на работата, спрема Вас се
однесуваат поинаку отколку спрема Вашите колеги-мажи?
а) не
б) да
Доколку сте одговориле потврдно, Ве молиме да го појасните својот одговор.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
21. Дали Ви е познат случај на некоја Ваша колешка која на работа доживувала одредени
непријатности, како што се:
Никогаш

Понекогаш

Често

Постојано

Непризнавање на работните способности
Груби шеги на колегите
Вербално оспорување на личните способности
Сексуално вознемирување
____________________________ (нешто друго)
____________________________ (нешто друго)

22. Дали сметате дека Вашиот статус е рамноправен во однос на колегите-мажи?
а) да, во потполност
б) главно да
ц) неодлучна сум
д) главно не
е) воопшто не
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Доколку сакате, можете да го појасните својот одговор.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
23. На кои работи во полиција, по Ваше мислење, жените се поефикасни во однос на мажите и зошто?
Работи

Зошто се жените поефикасни?

24. На кои работи мажите во полиција се поефикасни во однос на жените и зошто?
Работи

Зошто се мажите поефикасни?

25. Дали има работи на кои жените-полицајци се посебно загрозени?
а) не
б) да
Доколко сте одговориле потврдно, кои се тоа работи и кој вид загрозеност е во прашање?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
26. Дали има работи на кои мажите-полицајци се посебно загрозени?
а) не
б) да
Доколко сте одговориле потврдно, кои се тоа работи и кој вид загрозеност е во прашање?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Можност за стручно оспособување и усовршување, како и унапредување на кариерата.
27. Дали сметате дека специјалистичките обуки им се подеднакво достапни на мажите и жените
во Вашата служба?
а) мажите имаат предност
б) жените имаат предност
ц) не сум сигурна
д) подеднакво им се достапни на сите
е) ____________________________________________ (нешто друго, напишете свој одговор)
28. Дали Вие сте посетувале некоја од специјалистичките обуки?
а) не, немаше потреба
б) досега не
ц) да
д) _____________________________________________ (нешто друго, напишете свој одговор)
29. Дали, по Ваше мислење, можноста за вработување во сите служби во Министерството им е
подеднакво достапна на мажите и жените?
а) да
б) не
ц) не сум сигурна
д) _____________________________________________ (нешто друго, напишете свој одговор)
Доколку сакате, можете да го појасните својот одговор:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
30. Дали сметате дека можноста за напредување во службата им е подеднакво достапна на
мажите и жените?
а) жените се во предност
б) мажите се во предност
ц) подеднакво е достапна
д) не сум сигурна
е) ______________________________________________ (нешто друго, напишете свој
одговор)

НА СЛЕДНАТА ГРУПА ПРАШАЊА ОДГОВАРААТ СИТЕ ИСПИТАНИЧКИ
Оваа група прашања се однесува на Вашето чувство на задоволство или незадоволство,
очекувања, планови...
31. Ве молиме на понудената скала со ставање на знакот (x) да го оцените своето задоволство со
одделни аспекти на работата што ја работите?

Аспект на работата

вопшто
не сум
задоволна

главно
не сум
задоволна

не сум ни
задоволна ни
незадоволна

главно сум
задоволна

многу сум
задоволна

Занимливост
Динамичност
Сложеност
Разновидност
Одговорност
Опасност
Физичка оптовареност
Можност за напредување во
службата
Статус на жените воопшто
Однос на старешините
спрема Вас
Однос на колегите-мажи
спрема Вас
Односи со колешките
Начин на вреднување
на работата (принцип на
распределба на платите)
Оддалеченост на работата
од станот
Нешто друго (што?)
_______________________
_______________________

Можете да ги појасните своите одговори, доколку тоа го сакате.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
32. Дали на приватен план сте задоволни со животот што го водите?
а) многу сум задоволна
б) главно сум задоволна
ц) неодлучна сум
д) главно сум незадоволна
е) многу сум незадоволна
ф) не сакам да одговорам на прашањево

Можете да го појасните својот одговор доколку сакате.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
33. Дали успевате да воспоставите рамнотежа меѓу обврските на работа и приватните
(семејните) обврски?
а) да
б) делумно
ц) не
д) _____________________________________________ (нешто друго, напишете свој одговор)
Доколку мислите дека не сте доволно успешни во исполнувањето на своите обврски и улоги, Ве
молиме да се обидете да објасните што Ви претставува најголем проблем да бидете поуспешни?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Напишете, исто така, што сметате дека организацијата во која сте вработени би можела да стори
за да Ви помогне во тоа?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
34. Што би сакале на професионален план во иднина?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Како што е во уводните забелешки речено, СЕПЦА го поддржува формирањето на Мрежа
на жени-полицајци од Југоисточна Европа. Ве молиме, одговарајќи на прашањата кои се
однесуваат на воспоставувањето на Мрежа, на назначениот простор да изнесете и свои
коментари и размислувања во врска со тоа.
35. Кон кои области на соработка и меѓусебна размене, по Ваше мислење, идната Мрежа би
требало најмногу да го насочи вниманието? Ве молиме да ги рангирате понудените одговори
така што меѓу понудените опции ќе изберете три за кои сметате дека се најзначајни и оценете
ги со оценка од 1 (најважни) до 3 (најмалку важни):
______ а) обука и образоваиее
______ б) полициска практика (начин и услови за вршење на полициски работи)
______ ц) прашања за родната рамноправност во нормативната регулатива
______ д) прашања за родната рамноправност во вршењето на полициски работи
______ е) критериуми на селекцијата за прием во полициска служба
______ ф) однос на полицијата и локалната заедница
______ г) развој и напредување во кариерата

______ х) информирање на кандидатите за прием во служба за карактеристиките на
полициската работа
______ и) и нтеграција на жените во полициска служба (во поширока смисла – и
професионален и социјален контекст)
______ ј)влијание на организационата култура врз интеграцијата на жените во полиција
______ к) влијание на менаџментот врз интеграцијата на жените во полиција
______ л) конфликт на улогите (заемно влијание на полицискиот позив и семејниот и
приватниот живот на жената; проблеми и начини за нивно надминување)
______ м) ______________________________________________________________________
(нешто друго, напишете свој одговор)
Доколку сакате, можете да го образложите и појасните својот одговор.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
36. Кои облици на соработка и мегусебна размена ги сметате како најпогодни? Ве молиме да ги
рангирате понудените одговори на ист начин како кај претходното прашање:
______ а) организирање на заеднички курсеви и семинари
______ б) размена на студенти на одделни обуки
______ ц) размена на студиски посети
______ д) размена на информации кои ќе се оценат како значајни (по пат на достапни или
нови комуникациони канали)
______ е) периодично одржување на заеднички конференции
______ ф) заеднички иницијативи и акции
______ г) заеднички проекти
______ х) __________________________________________ (нешто друго, напишете свој
одговор)
Доколку сакате, можете да го образложите својот одговор.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
37. Доколку во прашалникот е пропуштено нешто што сметате дека е посебно важно за
воспоставување на Мрежата или воопшто за статусот на жените-полицајци, Ве молиме тоа
овде да го напишите. Можете, исто така, да дадете предлози, сугестии, препораки...
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ПРИЛОГ 4: Благодарност за поддршка и соработка на:
Членови и членки на Експертската група
Прв состанок на Експертската група посветен на воспоставувањето на Мрежата на жениполицајци во Југоисточна Европа
Белград, март 2009 год.
1. Снежана Нововиќ, помошник началник на Управата за стручно образование, оспособување,
усовршување и наука, МВР на Р Србија
2. Linda Öhman, советничка за човечки права, Човечките права, жените и безбедноста, ODIHR
3. Пенка Стојанова, инспекторка, Управа на полиција, МВР на Р Бугарија
4. Маја Арсовска, МВР на Р Македонија
5. Жана Ѓуровиќ, Полициска академија, Црна Гора
6. Reto Brunahart, виши советник, SEPCA
7. Бранка Бакиќ, саработничка на програма, Мисија на OEBS во Србија
8. Marco Mora, шеф на Одделение за комуникации, SEPCA
Втор состанок на Експертската група посветен на воспоставувањето на Мрежата
Белград, јули 2009 год.
1. Снежана Нововиќ, помошник началник на Управата за стручно образование, оспособување,
усовршување и наука, МВР на Р Србија
2. Снежана Вла, Управа за стручно образование, оспособување, усовршување и наука, МВР на
Р Србија,
3. Индира Рогиќ, началничка на Управата за правни и кадровски работи, МВР на Република
Српска, БиХ
4. Верица Голијанин, инспекторка во секторот за криминал, МВР на Федерација на БиХ
5. Пенка Стојанова, инспекторка, Управа на полиција, МВР на Р Бугарија
6. Linda Öhman, советничка за човечки права, Човечките права, жените и безбедноста, ODIHR
7. Jane Townsly, вршител на должноста претседателка, IAWP, BTP NEAHQ
8. Reto Brunahart, виши советник, SEPCA
9. Олга Јончева, саработничка на проект, SEPCА
10. Marco Mora, шеф на Одделение за комуникации, SEPCA
11. Torbjorn Sande, шеф на Одделение за спроведување на закони, Мисија на OEBS во Србија
12. Inger Lia Staalesen, саветничка за обука на полиција, Мисија на OEBS во Србија
13. Бранка Бакиќ, саработничка на програма, Мисија на OEBS во Србија
Трет состанок на Експертската група посветен на воспоставувањето на Мрежата
Софија, 2-3 декември 2009 год.
1. Марија Јанкуловска, помошник директор на Управата за човечки ресурси, МВР на Р
Македонија
2. Софија Галева, помошник директор на Секторот за прекршоци, МВР на Р Македонија
3. Верица Голијанин, инспекторка во криминалистичкиот сектор, МВР на Федерација на БиХ
4. Марина Зовиќ, инспекторка во криминалистичкиот сектор, МВР на Федерација на БиХ
5. Индира Рогиќ, началничка на Управата за правни и кадровски работи, МВР на Република
Српска, БиХ
6. Драган Василиќ, шеф на Одделението за планирање и развој на обука, МВР на Република
Српска, БиХ
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7. Сања Шумоња, инспекторка во Управата на криминалистичка полиције, МВР на Република
Српска, БиХ
8. др.Благородна Макева, началничка на Одделението за правни работи, Главна управа на
криминалистичката полиција, МВР на Р Бугарија
9. Галина Донева Христова, гранична полиција, Човечки ресурси, МВР на Р Бугарија
10. Мариа Костадинова, началничка на Управата за лични документи, МВР на Р Бугарија
11. Пенка Стојанова, инспекторка, Управа на полиција, МВР на Р Бугарија
12. Rajmonda Rexha, начелничка на Управата за обработка и заштита на податоци во седиштето
на Државната полиција, МВР на Р Албанија
13. Alma Permeti, директорка на Центарот за заштита на податоци, Општа управа на државната
полиција, МВР на Р Албанија
14. Ridvan Dhuli, начелник на обука, Управа на специјални сили, Одделение за безбедност–
Општа управа на државната полиција, МВР на Р Албанија
15. Mihaela Radu, специјалист за меѓународни односи, Управа на полиција, МВР на Р Романија
16. Снежана Нововиќ, помошник началник на Управата за стручно образование, оспособување,
усовршување и наука, МВР на Р Србија
17. Жељко Милениќ, шеф на Отсекот за работа на полиција во заедница, Управа на
униформирана полиција, МВР на Р Србија
18. Снежана Вла, Управа за стручно образование, оспособување, усовршување и наука, МВР на
Р Србија
19. Inga Mancas, експерт, Одделение за меѓународни односи, МВР на Р Молдавија
20. Paulina Iachimovschi, експерт, Одделение за правни работи, МВР на Р Молдавија
21. Linda Öhman, саветничка за човечки права, Човечките права, жените и безбедноста, ODIHR
22. Бојана Балон, советничка за прашања на родна рамноправност, UNDP
23. Диман Димов, шеф на тим, UNDP/SEESAC
24. Ivan Zveržhanovski, советник, UNDP/SEESAC
25. Бранка Бакиќ, советничка на програма, Мисија на OEBS во Србија
26. Inger Lia-Staalesen, сoветничка за обука на полиција, Мисија на OEBS во Србија
27. Предраг Вуичиќ, стручњак за правни и прашања на безбедноста, Регионален совет за
соработка
28. Anneli Boman-Berg, инспекторка, EUPM Босна и Херцеговина
29. Julia Jaeger, инспекторка, IAWP
30. Stanislav Bezovsky, SEPCA извршен секретар
31. Reto Brunahart, виши советник, SEPCA
32. Олга Јончева, соработничка на проект, SEPCA
33. Marco Mora, шеф на Одделение за комуникации, SEPCA
Им должиме особена благодарност на:
Во Албанија:
o Ahmet Prenci, директор на полиција
o Alma Permeti, шеф на Управа за обработка и заштита на податоци ASP HQ
o	Rajmonda Rexha, начелничка на Управа за обработка и заштита на податоци во седиштето на
Државната полиција
Во БиХ – Федерација:
o Златко Милетиќ, директор на полиција
o Анела Карачиќ
o Дражан Тривун
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Во БиХ – Република Српска:
o Станислав Чаѓо, министар за внатрешни работи на Република Српска
o Урош Пена, бивши директор на полиција
o Индира Рогиќ, началничка на Управата за правни и кадровски работи,
o Миле Сикман, началник на Управата за образование на полиција
o Драган Василиќ, началник на Одделението за планирање, развој и обука, Управа на полиција
o Жељко Секулиќ и Тијана Савиќ, организациона единица на Управата на полиција
o Управа за кадровски прашања, Управа за правни и кадровски прашања
Во Бугарија:
o Калин Георгиев, директор на полиција
o Веселка Филипова
o Пенка Стојанова, инспекторка, Управа на полиција, МВР на Р Бугарија
Во Црна Гора:
o Веселин Вељовиќ, директор на Управа на полиција
o Радован Љумовиќ, национален координатор SEPCA
o Зоран Таловиќ, офицер за врска на SEPCA
o Сандра Бугарин
Во Хрватска:
o Оливер Грбиќ, директор на полиција
o Никша Јеловчиќ, SEPCA национален координатор
o Студенти на Полициска академија во Хрватска
Во Македонија:
o Љупчо Тодоровски, директор на полиција
o Лилјана Пецова Илиеска, национална координаторка SEPCA, Отсек за меѓнародна соработка
o Марија Јанкуловска, помошник директор на Секторот за управување со човечки ресурси
o	Драгана Кирик - Трповски, саветничка за развој на кадри, Сектор за управување со човечки
ресурси
o Марија Анчевска, саветничка за регионална соработка
Во Србија:
o Милорад Велјовиќ, директор на полиција
o Секретаријат на Министерството
o	Раководители и полициски службеници на организациони единици на Дирекцијата на
полиција
o	Раководители и полициски службеници на организациони единици на Секторот за
финансии, човечки ресурси и заеднички работи
o Раководството на Центарот за основна полициска обука во Сремска Каменица
o Студенти на 2. класа на Центарот за основна полициска обука во Сремска Каменица
o Срѓан Пасквали, национален координатор на SEPCA
o	Снежана Нововиќ, помошник началник, Управа за стручно образование, оспособување,
усовршување и наука
o Снежана Вла, Управа за стручно образование, оспособување, усовршување и наука
o Нада Ракиќ, виша аналитичарка, Полициска управа во Нови Сад
o	Милан Клисариќ, самостоен извршител за обука на полициски менаџмент во Управата за
стручно образование, оспособување, усовршување и наука
o Милан Илиќ и Душко Капур, Центар за основна обука на полиција
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SEPCA:
o Stanislav Bezovsky, извршен секретар SEPCA
o Reto Brunahart, виши советник на SEPCA
o Олга Јончева, саработничка на проект, SEPCA
o Marco Mora, шеф на Одделение за комуникации, SEPCA
ОЕБС
o Linda Öhman, ODIHR, советничка за човечки права, Човечките права, жените и безбедноста
o Torbjorn Sande, Мисија на ОЕБС во Србија, шеф на Одделение за спроведување на закони
o Бранка Бакиќ, Мисија на ОЕБС во Србија,саветничка на програма,
o	Зорана Шијачки, Мисија на ОЕБС во Србија, саветничка на програма, Одделение за
демократизација
o	Inger Lia Staalesen, Мисија на ОЕБС во Србија, саветничка за полициска обука, Одделение за
спроведување на закони
o	Александра Живковиќ, Мисија на ОЕБС во Србија, асистентка на проекти, Одделение за
спроведување на закони
o	Милена Петровиќ, Мисија на ОЕБС во Србија, асистентка на проекти, Одделение за
спроведување на закони
o	Valdete Osmani, Мисија на ОЕБС во Србија, национална саветничка за развој на наставен
план и програма, Одделение за спроведување на закони
o	др Исмаил Ферт, Мисија на OEBS за спречување на прелевање на конфликти во Скопје,
советник за работа на полицијата во заедница
o	Hadis Muaremi, Мисија на OEBS за спречување на прелевање на конфликти во Скопје,
преведувач
o	Radmila Oncevska, Мисија на OEBS за спречување на прелевање на конфликти во Скопје,
Набљудувачка Мисија на ОБСЕ во Скопје, преведувач
SEESAC / UNDP:
o Диман Димов, шеф на тим, UNDP/SEESAC
o Ivan Zveržhanovski, советник, UNDP/SEESAC
o Бојана Балон, саветничка за прашања на родна рамноправност, UNDP
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