


Уредничка: Бојана Балон
Превод: Владимир Огњановски
Лектура: Ирена Игњатовска
      Јулијана Стојанова
Дизајн и графичко уредување: DesignBüro
Печатница: Алта нова
Тираж: 200

© SEESAC 2014 – сите права се задржани

Извештајот го направи Регионалната работна група составена од претставници и 
претставнички на министерствата за одбрана:  Жељка Благовчанин, Радмила Ѓаконовиќ, 
генерал мајор проф. д-р Митар Ковач, Беким Максути, поручник Сања Пејовиќ, д-р Мухамед 
Смајиќ, Јулијана Стојанова, полковник Драган Татомир, д-р Јованка Шарановиќ, како и 
претставниците на UNDP/SEESAC,  д-р Иван Звержановски, Бојана Балон и Данијела Ѓуровиќ.

Извештајот е објавен со поддршка на UNDP/SEESAC во рамките на проектот „Поддршка 
на родовата интеграција во реформата на секторот за безбедност на Западен Балкан“, 
финансиран од страна на Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка, 
Вооружените сили на Шведска и Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP).

Ставовите изнесени во овој извештај не треба да се поистоветуваат со ставовите на Советот за 
регионална соработка или Програмата за развој на Обединетите нации. Освен тоа, знаците и 
материјалите употребени во извештајот не ги одразуваат ставовите на Советот за регионална 
соработка или Програмата за развој на Обединетите нации во поглед на 1) правниот статус на 
која било држава, територија или област, на нивните надлежни органи или вооружени групи; 
или 2)  обележувањето на нивните граници или зони на разграничување.



GENDER EQUALITY

IN THE MILITARY
Support for Gender Mainstreaming

in Security Sec tor Reform in

the Western Balkans

ПОЛОЖБАТА 
НА ЖЕНИТЕ ВО 
ВООРУЖЕНИТЕ 
СИЛИ НА 
ДРЖАВИТЕ ОД 
ЗАПАДЕН БАЛКАН





/ СОДРЖИНА
РЕЗИМЕ.........................................................................................................6
1. ВОВЕД.......... ...........................................................................................10
2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ.....................13
2.1 застапеност на жените во вооружените сили на местата на кои се 
одлучува .............................................................................................................. 26
2.2 Статистика за учеството во воените обуки........................................ 28
2.3 Статистика за воената едукација........................................ ............... 52
2.4 Статистика за најуспешните учесници и учеснички на основна воена 
обука и воени академии............................................................................... 60
3. ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕРСОНАЛОТ............................... 63
3.1.Стратешки пристап кон приемот на жени во вооружените сили.... 63
3.2 Kонкретни мерки за зголемување на бројот на жени во вооружените сили......64
3.3 Критериуми за селекција.................................................................... 68
3.4 Систем на следење, усовршување и напредување на персоналот.... 70
3.5 Флуктуација во службата...................................................................... 75
3.6 Места што им се недостапни на жените............................................ 79
4.  УСЛОВИ ЗА РАБОТА.............................................................................80
4.1 Балансирање помеѓу приватниот и деловниот живот......................80
4.2 Мерки за заштита на работа................................................................83
4.3 Плати.......................................................................................................83
4.4 Услови за остварување право на пензија......................................... 83
4.5 Право на синдикално здружување..................................................... 84
4.6 Униформи, воено наоружување и опрема......................................... 85
4.7 Инфраструктура.................................................................................... 86
4.8 Институционални механизми за родова рамноправност................. 87
4.9 Санкционирање на родовата дискриминација................................. 88
4.10 Користење родово чувствителен јазик............................................ 89
4.11 Кодекс на однесување....................................................................... 89
4.12 Превенција на сексуално вознемирување...................................... 90
5.  РОДОВА СЕНЗИТИВИЗАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА.................................. 93
5.1 Едукација и стручно усовршување за родовата рамноправност..... 93
5.2 Едукација за родовата рамноправност за учество во 
мултинационални операции..................................................................... 95
6. ПРЕПОРАКИ.............................................................................................96
АНЕКС А: ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ........97
АНЕКС Б: ПРАВНА РАМКА.......................................................................101
АНЕКС Ц: СИСТЕМ НА ВОЕНО ОБРАЗОВАНИЕ.....................................103
СПИСОК НА КРАТЕНКИ.......................................................................... ..105
СПИСОК НА ГРАФИКОНИ........................................................................106
СПИСОК НА ТАБЕЛИ................................................................................107



/ РЕЗИМЕ
Студијата  за Положбата на жените во вооружените сили во државите на Западен Балкан  се состои од:
 
                  • компаративни податоци за застапеноста на жените во вооружените сили на  земјите
                      од Западен Балкан; 
                  • политики и практики на министерствата за одбрана (MO) и на вооружените сили (ВС) за 
                      привлекување и вработување жени, нивен развој во кариерата, образованието и обуките  
                      и за учеството во мировните мисии;
                  • политики и практики од областа на родовата рамноправност во вооружените сили. 

Студијата е резултат на заедничките напори  на министерствата за одбрана од регионот, кои 
се носители на истражувањето, и претставува единствен пример на регионална соработка 
од ваков вид. 

Имено, со поддршка на Програмата на Обединетите нации за развој/Канцелариите 
на SEESAC (UNDP/SEESAC) воспоставена е регионална работна група составена од 
претставници и претставнички на министерствата за одбрана, која разви методологија за 
истражување, собирање податоци, спроведе нивна анализа и разви сет од препораки за 
подобрување на положбата на жените во вооружените сили.

Истражувањето беше спроведено во рамките на проектот Поддршка на интегрирањето на 
принципите на родова рамноправност во реформата на секторот на безбедност на Западен Балкан. 
Проектот претставува заеднички напор на Програмата на Обединетите нации за развој/
Канцелариите на SEESAC, Министерството за одбрана на Поранешна Југословенска Република 
Македонија, Министерството за одбрана на Босна и Херцеговина (БиХ), Министерството за 
одбрана на Црна Гора и Министерството за одбрана на Република Србија.

Целта на овој проект е да се интегрираат прашањата од областа на родовата рамноправност 
во процесот на реформа на секторот на безбедност и со тоа да се придонесе кон поголема 
ефикасност на секторот на безбедност на Западен Балкан. Покрај јакнењето на капацитетите 
на механизмите за родова рамноправност и сензитивизација на припадниците и 
припадничките на вооружените сили по прашањата од областа на родовата рамноправност, 
проектот им дава и поддршка на министерствата во унапредувањето на условите за 
поефикасно привлекување, вработување и задржување на жените, што подразбира 
ревизија на кадровските политики и процедури и поддршка на напредувањето на жените 
во воената служба.  
 
Денес меѓу 5,69% и 8,97% од припадниците на вооружените сили на државите од Западен 
Балкан се жени. Во копнената војска жените се застапени помеѓу 3,85% и 4,93%, во 
воздухопловството и противвоздушната одбрана помеѓу 1,50% и 4,89%, а во морнарицата со 
0,69%. Со оглед на тоа што военото образование дури неодамна се отвори за жените, тие, 
хиерархиски гледано, најмногу се застапени на пониските позиции. Гледано статистички, 
жените најмногу се застапени во другите служби во вооружените сили, во кои спаѓаат, на 
пример, цивилни лица во воена служба,  во санитетската служба како медицински персонал, 
административен персонал, воена полиција и резервисти со полно или скратено  работно 
време. Во таа категорија, жените се застапени помеѓу 9,81% и 41,24%. Во мултинационалните 
операции жените се застапени помеѓу 1,61% и 9,00%. Жените и понатаму се незначително 
застапени на командни позиции, односно до 2,94%.

Министерствата за одбрана на Западен Балкан во последните неколку години активно 
работеа на привлекување на жените во воената професија. Во Босна и Херцеговина 
активностите за привлекување на повеќе жени во вооружените сили почнаа во 2008 година, 
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кога МО на Босна и Херцеговина се вклучи во процесот на подготовка на Aкцискиот план 
за примена на Резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации (Резолуцијата 
1325 на СБ на ОН), а според петгодишниот план за развој на вооружените сили, планирано 
е до 2015 година бројот на жени во вооружените сили да достигне до 10 проценти. Во 
Поранешна Југословенска Република Македонија жените за првпат беа примени на 
курсеви за службите за офицери и  подофицери во Армија во 1997 година. Од 2009 год. се 
применува Програмата за еднакви можности за жените и мажите во МО и Армија, а жените 
се запишуваат на Воената академија без примена на квоти. Во Црна Гора со регрутирање 
жени за потребите на Војската на Црна Гора се започна во 2006 година, а во 2008 година, по 
воспоставувањето на соработката со воените академии од земјите партнери, се започна со 
практиката на избор на кандидатки за упатување на воени академии во странство. Во Србија 
со Упатството на министерот од  2006 година беше прецизирано дека треба да се создадат 
услови за прием на жени на школување во воените школи. Од студиската  2007/2008 година, 
на Воената академија се школуваат жени, а почнувајќи од 2009 година, жени се поставуваат 
и на должноста професионален војник.  Квотите за упис на жени на Воената академија се 
движат до 20%, додека со Националниот акциски план (НАП) за примена на Резолуцијата 
1325 на СБ на ОН, што беше донесен во Република Србија  во 2010 година, се предвидува 
постигнување на 30% застапеност на жените во секторот на безбедност.

За да има што поголем број заинтересирани кандидати и за да може да се изберат 
најквалификуваните и најмотивираните, министерствата што беа вклучени во овој проект 
активно ја промовираат воената професија преку печатени и електронски медиуми, посети 
на училишта, или денови на отворени врати. При изработката на материјалите за конкурсите 
се води сметка да им се обратат, да ги мотивираат како жените така и  мажите. Визуелните 
материјали содржат фотографии на жени во униформи сé со цел да се смени перцепцијата 
дека тоа е професија наменета  само за мажи. 

Меѓу учесниците на основна воена обука жените се застапени до 17%, на подофицерска 
обука до 14,81%, а на офицерска обука до 27,50 проценти, иако имало и обуки на кои жените 
не биле застапени. Жените ги завршуваат обуките еднакво успешно како и мажите. 

На стереотипите дека воената професија е машка и дека жените не можат да ги извршуваат 
задачите рамноправно со мажите, им се спротивставува статистиката. Во Поранешна 
Југословенска Република Македонија во 2012 година меѓу најуспешните учесници на воената 
обука, жените биле застапени повеќе од двапати во однос на нивното процентуално учество на 
воената обука.

Жените, исто така, се застапени и меѓу најуспешните студенти на воените академии. Во 
Поранешна Југословенска Република Македонија на крајот на студиската 2012/13 година 
студентките претставуваа една петтина од вкупниот број кадети, додека меѓу најуспешните 
претставуваа една четвртина. Во Србија, во 2013 година меѓу завршените студенти на 
Воената академија имаше 17,54% жени, а меѓу најуспешните, жените беа застапени со 25 проценти.

Покрај деталните компаративни статистички податоци за застапеноста на жените во 
вооружените сили, оваа студија нуди и преглед на политиките и конкретните мерки за 
управување со персоналот и со условите за работа бидејќи токму тие ќе го имаат клучното 
влијание врз задржувањето на жените во системот, нивниот професионален развој, а 
последователно, и на ефикасноста во управувањето со постојните човечки ресурси. 

Исто така, постои и преглед на системот за следење, усовршување и напредување на 
персоналот, на флуктуацијата во службата и информации за учеството во стручното 
оспособување и усовршување, како и во дополнителните обуки. Претставени се и 
информации за мерките за балансирање помеѓу приватниот и  деловниот живот, мерки 
за заштита на работа, информации за униформите, за военото вооружување и опрема и 
инфраструктурата. Во студијата се наоѓа и преглед на воспоставените институционални 
механизми за родова рамноправност, на механизмите за санкционирање на родовата
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дискриминација, на користењето на родово чувствителен јазик и преглед на механизмите 
за пријавување на сексуалното вознемирување. Студијата, исто така, нуди и преглед на 
активностите во рамки на образованието и стручното усовршување и обука за родова 
рамноправност што се спроведува во сите четири земји.

Студијата содржи и конкретни примери на добри практики што ги спроведуваат 
министерствата за одбрана од  Западен Балкан.  
               
               • МО на Босна и Херцеговина наведува дека информациите за конкурсите плански
                      ги објавува во медиумите што имаат првенствено женска публика. Тоа и придонесува
                      да се зголеми застапеноста на жените меѓу пријавените кандидати и примените за
                  сите видови воена обука. 
 • Во Поранешна Југословенска Република  Македонија, во 2013 година, во конкурсот
                  за упис на Воената академија за првпат е внесена реченица со која жените посебно
                    се охрабруваат да се пријават на конкурсот.
               • За да овозможи родово сензитивен  процес на селекција, во Босна и Херцеговина
                       е пропишано во комисијата или одборот за селекција да учествуваат и жени и мажи, а се
                           практикува во комисијата да членуваат и лица кои посетувале курсеви за родова рамноправност.
               • Сите четири министерства вршат безбедносни и психолошки проверки/проценки
                      на кандидатките и кандидатите за прием на школување и во служба.  Ако се утврди
                  дека кандидатот или кандидатката сторил(а) дело насилство во семејството или
                  сексуално насилство, не може да биде ангажиран(а) во војската.
               • Со цел униформите да се прилагодат кон женското тело на соодветен начин и  да се
                    обезбеди униформата да не влијае врз нивната ефикасност, министерствата се    
                       консултира со корисниците за изгледот и кројката на униформите. Во Босна и Херцеговина,
                      во процесот на одлучување за изгледот на униформата  задолжително  учествуваат
                       и жените кориснички. Во Поранешна Југословенска Република  Македонија и Србија
                      тоа не е задолжително, но е пожелно. 
                      • Во сите четири земји постојат законски и нормативни акти со кои  родовата дискриминација 
                   е забранета. Исто така, постојат воспоставени механизми за пријавување на сексуално
                      вознемирување.
                 • Со цел да се прилагодат на фактот и да се препознаат меѓу вработените и за време
                  на обуките каде има сé повеќе жени, во Црна Гора и Србија се користи родово
                  чувствителен јазик. Во Србија Правилата на служба беа изменети за да се регулира
                    воведувањето на родово чувствителен јазик во службеното обраќање кон
                    припадничките на женскиот пол, офицерите и подофицерите и за цивилните лица
                  на служба во Војската на Србија.
                  • За да се унапреди родовата рамноправност во вооружените сили, сите четири   
                       министерства именувале лица задолжени за родова рамноправност. Во Црна Гора     
                   именувана е координаторка за прашањата од областа на родовата рамноправност.
                      Во Србија е именувана советничка на министерот за родова рамноправност. Во Поранешна  
                                 Југословенска Република Македонија е формиран Комитет за родова рамноправност,
                       а во Босна  и Херцеговина мрежа на лица за контакт во рамките на вооружените сили.

Врз основа на примерите  идентификувани како добри практики и на наодите од студијата, 
работната група разви препораки за подобрување на положбата на жените во вооружените 
сили со намера да се унапреди положбата и застапеноста на жените во вооружените сили. 

Во анексите на оваа студија се наоѓа детален преглед на статистичките податоци за 
застапеноста на жените по различни основи во различните видови, родови и служби 
во армиите, преглед на правната рамка што е релевантна за прашањата од областа на 
родовата рамноправност во вооружените сили, како и повеќе информации за системот на 
воено образование во сите четири земји.
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Да се посвети внимание на потребите и приоритетите и на жените и на мажите е 
цивилизациска вредност, одлика на современото време во кое тежнеењето на човештвото 
кон демократијата е прифатено како неспорно. Неопходно е подеднакво да се задоволат 
безбедносните потреби и на жените и на мажите и да се земат предвид нивните, често, 
различни перспективи. Тоа се остварува преку  нивно рамноправно делување во процесите 
на донесување одлуки, односно во креирањето и спроведувањето политики во кои се 
надополнуваат и збогатуваат со своите меѓусебни разлики. Основа за таквиот пристап 
претставува и обезбедувањето услови во безбедносните институции да бидат присутни 
повеќе жени отколку што тоа било случај во минатото. Со зголемувањето на бројот на 
жени во безбедносните институции и структури тие стануваат подобро позиционирани да 
овозможат осмислување и спроведување на безбедносните политики збогатени со искуство, 
знаење, интереси и потреби и на жените и на мажите. На тој начин, институциите стануваат 
поделотворни при одговарањето на различните безбедносни потреби на општеството.

Интеграцијата на начелата на родова рамноправност може да го смени ставот за војската 
како институција која првенствено се занимава со насилство и војување, во гледање на 
војската како на структура насочена кон градење мир и безбедност. Меѓутоа, за  да се случи 
тоа, потребно е процесот на реформи во секторот на безбедноста да ја вклучи и димензијата 
на родова рамноправност, како во поглед на правилата и процедурите така и во поглед на 
организациската култура.

Реформата на секторот на безбедноста на Западен Балкан е еден од клучните аспекти на 
процесот на демократизација. Додека на почетокот на овој процес акцентот беше ставен 
на воведувањето демократски и цивилен надзор над секторот на безбедност, земјите од 
Западен Балкан сè повеќе се соочуваат со предизвикот од градење модерни вооружени 
сили во согласност со своите стратешки приоритети и финансиски можности. Клучен аспект 
за овој процес е преминот од регрутниот систем кон доброволното служење, што доведе до 
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професионализација на армијата. Таквите околности ја отворија вратата за поконзистентно 
и поефикасно воведување и јакнење на родовата перспектива во системот на одбраната.
 
Истражувањето за положбата на жените во вооружените сили на државите од Западен 
Балкан е спроведено во рамките на проектот Поддршка на интеграцијата на начелата на родова 
рамноправност во реформата на секторот на безбедност на Западен Балкан што го спроведува 
UNDP/SEESAC во соработка со Министерството за одбрана на Поранешна Југословенска 
Република Македонија, Министерството за одбрана на Босна и Херцеговина, Министерството 
за одбрана на Црна Гора  и Министерството за одбрана на Република Србија, со финансиска 
поддршка на Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка, Вооружените 
сили на Шведска и UNDP. Целта на овој проект е да се интегрираат прашањата за родова 
рамноправност во процесот на реформи во секторот на безбедност и со тоа да се придонесе 
кон поголема ефикасност на секторот на безбедност на Западен Балкан. Проектот им дава 
поддршка на министерствата за одбрана во јакнењето на капацитетите на механизмите 
за родова рамноправност, подобрувањето на условите за поефикасно привлекување, 
вработување и задржување на жените, што подразбира сензитивизација на припадниците и 
припадничките на вооружените сили за прашањата од областа на родовата рамноправност, 
ревизија на кадровските политики и процедури и поддршка во напредувањето на жените 
во воената служба. Истовремено, благодарение на регионалниот пристап, се остварува 
размена на знаења и информации и се придонесува кон градењето доверба и поголема 
безбедност на Западен Балкан. 

Студијата има за цел да ги претстави: 
 
               • Компаративните  податоци за застапеноста на жените во вооружените сили на Западен Балкан; 
                • Политиките и практиките на министерствата за одбрана и ВС за привлекување 
                    персонал, развој во кариерата, образование и обука, учество во мировни мисии;
                • Политики и практики од областа на постигнувањето родова рамноправност во вооружените сили. 

Студијата е резултат на заедничкиот потфат на министерствата за одбрана од регионот, кои 
се носители на истражувањето, и како таква е единствен пример на регионална соработка 
од ваков тип. Имено, со поддршка на UNDP/SEESAC  воспоставена е регионална работна 
група  од претставници и претставнички на министерствата за одбрана, која одржа три 
состанока. На состанокот што се одржа на 10 октомври 2012 година,  во Скопје, развиена е 
методологијата на истражувањето. Работната група изработи прашалник за истражување 
прилагодувајќи и комбинирајќи ги прашалниците: NATO National Report1  и два прашалника 
кои се користени во истражувањата за положбата на жените во 8 полициски служби во 
Југоисточна Европа2. Во периодот од јануари до мај 2013 година овие министерства прибираа 
податоци и информации преку структуриран  прашалник. Врз основа на собраните одговори 
беше направена првата нацрт анализа, која работната група ја разгледуваше на вториот 
состанок на 24 јуни 2013 година во Белград. Тогаш беше утврдена структурата на студијата, 
беа идентификувани дополнителни прашања за кои беше неопходно да се соберат одговори, 
и беа договорени чекори за финализирање на студијата. Министерствата до септември 
2013 година доставија дополнителни информации кои беа потребни за финалната анализа. 
Работната група го одржа третиот состанок на 24 и 25  септември 2013 година и ја финализираше 
студијата со препораки.

1 Комисија на НАТО за родови перспективи, Прирачник за делегатите, Верзија 2010 година, стр. 22
<http://www.nato.int/issues/women_nato/2010/handbook_2010-v2.pdf >29. 9. 2013.

2 Воспоставување мрежа на жени полицајци во Југоисточна Европа – резултати од истражувањето, и насоки за родово чувствителна 
полициска практика,  достапно на: <http://www.seesac.org/wpon-publications/1/ > 29. 9. 2013.
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Министерствата се согласуваат со оценката дека е направен напредок во воведувањето  
родова рамноправност во системот на одбрана во земјите кои учествуваа во проектот. 
Напредокот се воочува во отворањето на воените академии за школување на жени, како 
и со приемот на  жени за професионални војници; донесувањето национални акциски 
планови за спроведување на Резолуцијата на Советот за безбедност на  Обединетите нации 
1325 за жените, мирот и безбедноста; формирање институционални тела за унапредување 
на родовата рамноправност;  воведувањето на родово чувствителни статистички податоци;  
воведувањето на родова рамноправност во програмите за обука, како и во зголемувањето 
на бројот на активности во областа на родовата рамноправност. 

Предизвиците со кои и понатаму се соочуваат овие министерства главно се однесуваат 
на сè уште недоволната застапеност на жените во вооружените сили, нивното водење во 
кариерата, и родовите стереотипи кои не се надминати во целост. Во поединечни случаи 
министерствата се соочуваат и со предизвици поврзани со зголемување на интересот 
помеѓу жените за стапување во вооружените сили; прилагодување на инфраструктурата 
за потребите на жените и мажите;  изнаоѓање адекватен механизам за пополнување на 
работните места со жени на породилно отсуство, како и неопходноста од поширок пристап 
кон анализата на потребите на одредени работни места.

Недоволниот број жени во војската, особено на командни и раководни позиции, покажува 
дека и покрај напредокот, треба уште да се работи на привлекување и задржување на 
жените во системот на одбраната. За да се постигнат овие цели, министерствата за 
одбрана ги преиспитуваат и ги унапредуваат своите кадровски политики за да ги привлечат 
најквалитетните кандидатки кон воената професија и да обезбедат перспектива за развој во 
кариера за жените во војската. Таквиот процес на реформи мора да се заснова на подетално  
истражување на положбата и перспективата на жените во војската, што е цел на оваа студија.

Наодите од истражувањата се прикажани во поглавја, така што најпрво се претставени 
податоците за застапеноста на жените во вооружените сили во државите кои учествуваа 
во истражувањето, вклучувајќи ја и застапеноста во сите видови командни позиции, 
на школување за потребите на вооружените сили, и во напредните обуки, односно 
усовршувањата. Потоа, се прикажани политиките и практиките на министерствата за одбрана 
и ВС во управувањето со персоналот од аспект  на родовата димензија во привлекувањето 
и вработувањето, развојот во кариерата, образованието и обуката, учеството во мировни 
мисии. Во следниот дел, меѓудругото, детално се прикажани условите за работа во најширока 
смисла на зборот, од традиционални мерки за заштита и права на синдикално организирање, 
преку кодекс на честа, до институционални механизми за родова рамноправност и балансот  
помеѓу приватниот и деловниот живот. Посебен дел е посветен на родовата едукација и 
сензитивизација, а од посебно значење се препораките. Истражувањето е дополнето со 
прилози за постојната правна рамка и за военото образование во земјите учеснички во 
истражувањето, како и со прегледни табели по земји. 
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/ 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ
ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ
Жените во вооружените сили не се новина на Западен Балкан. Жените биле ангажирани 
уште во текот на Првата светска војна, главно во санитетските тимови, а помал дел во 
борбените состави. Исто така жените имале активна улога и во Народно-ослободителната 
војна, пред сè во санитетската служба. Во Втората светска војна и непосредно потоа голем 
број жени борци и курири од партизанските единици нашле  место во политичкиот и јавниот 
живот. Само мал број од нив продолжиле со службата во Југословенската  народна армија 
(ЈНА), главно на административни должности и во санитетски и медицински институции. Во 
текот на постоењето на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (СФРЈ) постола 
можност жените со завршен цивилен факултет, по кратка обука, да бидат примени во активна 
служба во ЈНА со чин офицер. Во поново време, жените се вработувани до крајот на 80-тите 
години од 20 век, но во многу мал број. По распаѓањето на СФРЈ, жените продолжиле  со 
работењето  во вооружените сили.

Денес жените сочинуваат помеѓу 5,69% и 8,97% од припадниците на вооружените сили 
на Западен Балкан и со самото тоа претставуваат малцинство во тие институции. Заради 
споредба, во земјите членки на НАТО застапеноста на жените во вооружените сили е помеѓу 
2,55 и 21 проценти3.

3 Национални извештаи 2013, Канцеларија на НАТО за родови перспективи; достапно на:  <http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_101371.htm > 
(30 септември 2013); Forsvaret Arsrapport 2012, стр. 134 (Годишен извештај 2012, Министерство за одбрана на Норвешка); достапно 
на:<http://forsvaret.no/om-forsvaret/fakta-om-forsvaret/publikasjoner/rapport2012/Documents/Forsvarets%20%C3%A5rsrapport%20
2012%20fullstendig%20versjon.pdf> (30. септември 2013).
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/ Графикон 1

Застапеност на жените во вооружените сили
на Западниот Балкан

Жените во копнената  војска се застапени со 3,85% во Босна и Херцеговина, 4,01% во 
Поранешна Југословенска Република Македонија, 4,41% во Црна Гора и 4,93% во Србија. 
Во воздухопловството и противвоздушната одбрана жените се застапени со 1,5% во Босна 
и Херцеговина, 3,90% во Србија, 4,17% во Црна Гора и 4,89% во Поранешна Југословенска 
Република Македонија. Во морнарицата/речните единици има 0,69% во Црна Гора, додека 
во другите земји опфатени со истражување во тие единици нема жени. Со оглед на тоа што 
военото образование дури неодамна беше отворено за жените, тие хиерархиски гледано се 
најзастапени на најниските позиции.  

Жените процентуално се најмногу застапени во другите служби во вооружените сили, во кои 
спаѓаат, на пример, цивилни лица во воена служба, медицински персонал, административен 
персонал, воена полиција, резервисти со целосно работно време или пола работно време. 
Во овие  категории, во Поранешна Југословенска Република Македонија се застапени со 
9,81%, во Босна и Херцеговина со 13,73%, во Србија со 27,39% а од Црна Гора со 41,24%.

Мажи Жени

6,07% 5,69% 8,97% 8,70% 



/ Графикон 2

Застапеност на жените во видови војска
во вооружените сили на Западниот Балкан

Мажи

Копнена војска Воздухопловство и
противвоздушна 

одбрана

Морнарица Други служби

Жени
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3,85% 1,50% 13,73%4,01% 4,89% 9,81%4,41% 4,17% 41,24%4,93% 3,90% 27,39%0,69%
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Босна и Херцеговина

/ Графикон 3

Застапеност на жените во војската

Мажи
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0,00%

Копнена војска Воздухопловство и
противвоздушна

одбрана

3,85% 1,50%
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/ Графикон 4

Застапеност на жените на позиции во копнената војска

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-6  и повисоко

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-3  до ОФ-5

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-1  до ОФ-2

% на жени ангажирани на 
позиција ОР-5  до ОР-9

% на жени ангажирани на 
позиција ОР-1  до ОР-4

/ Графикон 5

Застапеност на жените на позиции во воздухопловството и 
противвоздушната одбрана

5,71%

5,49%

0,00%

1,98%

1,31%

1,54%

0,00%

1,23%

0,00%

0,00%

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-6  и повисоко

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-3  до ОФ-5

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-1  до ОФ-2

% на жени ангажирани на 
позиција ОР-5  до ОР-9

% на жени ангажирани на 
позиција ОР-1  до ОР-4
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Поранешна Југословенска Република Македонија

/ Графикон 6

Застапеност на жените во армијата

100,00%
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80,00%
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50,00%

40,00%
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0,00%

Копнена војска Воздухопловство и
противвоздушна

одбрана

4,01% 4,89%

Мажи Жени



/ Графикон 7

Застапеност на жените на позиции во копнената војска

0,00%

1,22%

4,92%

5,96%

3,11%

/ Графикон 8

Застапеност на жените на позиции во воздухопловството и 
противвоздушната одбрана

1,15%

10,17%

2,22%
2,70%

0,00%
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% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-6  и повисоко

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-3  до ОФ-5

% жна жени ангажирани на 
позицијаОФ-1  до ОФ-2

% на жени ангажирани на 
позицијаОР-5  до ОР-9

% на жени ангажирани на 
позиција ОР-1  до ОР-4

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-6  и повисоко

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-3  до ОФ-5

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-1  до ОФ-2

% на жени ангажирани на 
позиција ОР-5  до ОР-9

% на жени ангажирани на 
позиција ОР-1  до ОР-4



20. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

Црна Гора

/ Графикон 9

Застапеност на жените во војската

100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
Морнарица

4,41% 4,17% 0,69%

Мажи Жени

Копнена војска Воздухопловство



21.2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

/ Графикон 10

Застапеност на жените на позиции во копнената војска

7,74%

1,55%

4,84%

0,00% 0,00%

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-6  и повисоко

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-3  до ОФ-5

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-1  до ОФ-2

% на жени ангажирани на 
позиција ОР-5  до ОР-9

% на жени ангажирани на 
позиција ОР-1  до ОР-4



/ Графикон 11

Застапеност на жените на позиции во воздухопловството 

/ Графикон 12

Застапеност на жените на позиции во морнарицата

22. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

11,76%

4,00%

3,28%

0,46%

0,00%0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-6  и повисоко

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-3  до ОФ-5

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-1  до ОФ-2

% на жени ангажирани на 
позиција ОР-5  до ОР-9

% на жени ангажирани на 
позиција ОР-1  до ОР-4

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-6  и повисоко

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-3  до ОФ-5

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-1  до ОФ-2

% на жени ангажирани на 
позиција ОР-5  до ОР-9

% на жени ангажирани на 
позиција ОР-1  до ОР-4



23.2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

Србија

/ Графикон 13

Застапеност на жените во војската

100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

4,93% 3,90%

Мажи Жени

Копнена војска Воздухопловство и
противвоздушна

одбрана



/ Графикон 15

Застапеност на жените на позиции во воздухопловството и 
противвоздушната одбрана

/ Графикон 14

Застапеност на жените на позиции во копнената војска

24. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

6,45%

0,16%

0,00% 0,00%

2,23%

9,19%

0,95%
0,00% 0,00%

1,40%

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-6  и повисоко

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-3  до ОФ-5

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-1  до ОФ-2

% на жени ангажирани на 
позиција ОР-5  до ОР-9

% на жени ангажирани на 
позиција ОР-1  до ОР-4

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-6  и повисоко

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-3  до ОФ-5

% на жени ангажирани на 
позиција ОФ-1  до ОФ-2

% на жени ангажирани на 
позиција ОР-5  до ОР-9

% на жени ангажирани на 
позиција ОР-1  до ОР-4



Жените се застапени во мултинационални операции во кои учествуваат земјите од Западен 
Балкан. Нивната застапеност во 2012 година е следна: во Босна и Херцеговина се застапени 
со 3,5%, во Црна Гора 1,61%, во Поранешна Југословенска Република Македонија со 
4,70% и Србија со 9,00%. Жените во мировните мисии се главно дел од вооружените сили 
и копнената војска или се вклучени во други служби што опфаќаат цивилни лица во воена 
служба, медицински персонал, административен персонал, воена полиција, резервисти со 
целосно работно време или пола работно време.

25.2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

/ Графикон 16

Застапеност на жените во мултинационални операции

4,70% 3,50% 1,61% 9,00%

Мажи Жени



26. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

/ 2.1. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО 
ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА МЕСТАТА НА КОИ СЕ 
ОДЛУЧУВА 
Жени на командни позиции

Во Босна и Херцеговина жените претставуваат 1,78% од лицата на командни позиции. Во 
Поранешна Југословенска Република Македонија жените заземаат 2,94% од командни 
позиции. Во Србија жените се 1,05% од командниот состав4, а во Црна Гора нема жени на 
командни позиции.

4 Според доставените податоци, благодарение на промоцијата на офицери од 132, 133 и 134 класа на Воената академија, 
Војската на Србија бележи растечки тренд на застапеност на жени на командни позиции од 0,28% во 2009 година на 1,05% во 
2012 година.

/ Графикон17

Жени на командни позиции

2,94%1,78% 0,00% 1,05%

Мажи Жени



Жени цивили на раководни позиции во вооружените сили
5

Во Босна и Херцеговина и Црна Гора нема жени цивили на раководни позиции во 
вооружените сили, додека  во Поранешна Југословенска Република Македонија три жени 
цивили (0,90%) се на раководни позиции во вооружените сили. Во Војската на Србија 
процентот на застапеност на раководни позиции во 2012 година достигна 25,29% од вкупниот 
број цивили на раководни позиции.

Жени во униформа на раководни позиции во министерството 
или во вооружените сили6

 
     
Во Босна и Херцеговина и Црна Гора нема жени во униформа на раководни позиции.

Во Поранешна Југословенска Република Македонија на тие позиции во вооружените 
сили жените се застапени со 5,70%, а во Министерството за одбрана, иако постојат во 
систематизацијата на места за воени лица, нема жени во униформа на раководни позиции.

Во Србија постои постојан раст на застапеност на жени во униформа на раководни позиции 
во МО и во Војската на Србија, кои во 2012 година достигна 1,03%.

 
5 Категоријата ги покрива цивилите на раководни или менаџерски позиции во вооружените сили до нивоата шеф на секција (во 
оние земји каде постојат такви позиции). Не ги вклучува цивилите во составот на Министерството за одбрана, туку исклучиво 
во вооружените сили. 
 
6 Категоријата покрива жени во униформа кои се наоѓаат на раководни позиции во вооружените сили или во составот на 
Министерството на одбрана, во случај да постојат такви позиции.  

27.2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /



28. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

/ 2.2.  СТАТИСТИКА ЗА УЧЕСТВОТО ВО
ВОЕНИТЕ ОБУКИ

ОСНОВНА ВОЕНА ОБУКА

Босна и Херцеговина

Во Босна и Херцеговина во 2008 година за обука се пријавија 4852 мажи и 23 жени. МО 
презема мерки за промовирање на воената професија со посебен фокус на привлекувањето 
жени. Заинтересираноста за обука, исто така, во следните 4 години е зголемена и кај мажите 
за 27,00%. Во 2012 година имало дури 26 пати повеќе жени меѓу кандидатите во споредба со 
2008 година. Сите жени и мажи што биле примени на обука, успешно ја завршиле.               

/ Графикон 18

Застапеност на жените во основнa воена обука, БиХ

2008 2009 2010 2012

0,47% 8,00% 7,08%6,71% 9,00% 8,98% 8,79%6,71% 9,00% 8,98% 7,62% 7,62%
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29.2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

/ Табела 1

Застапеност на жените во основнa воена обука, БиХ



30. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

Поранешна Југословенска Република Македонија

Во Поранешна Југословенска Република Македонија жените сочинуваат помеѓу 5,13% и 
7,14% од примените лица на основна воена обука и сите успешно ја завршиле. Исто така, и 
сите мажи успешно ја завршиле воената обука.

/ Графикон 19

Застапеност на жените во основнa воена обука,
Поранешна Југословенска Република Македонија

2011 2012

7,14% 5,13%7,14% 5,13%
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31.2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

/ Табела 2

Застапеност на жените во основнa воена обука,
Поранешна Југословенска Република Македонија



32. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ/

Црна Гора

Во Црна Гора жените се застапени на основна воена обука помеѓу 6,35% и 9,23% од обуките 
кое се извршени во 2011 и 2012 година. Во 2012 и 2013 година немало приеми во службата 
во Војската на Црна Гора (ВЦГ) ниту, пак, имало на  основната воена обука.

/ Графикон 20

Застапеност на жените во основнa воена обука, Црна Гора

2010 2011

6,35%6,35% 9,23% 9,23%6,35% 9,23%

Мажи Жени
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33.2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ/

/ Табела 3

Застапеност на жените во основнa воена обука, Црна Гора



34. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

Србија

Во Србија, на првите три основни воени обуки за жени, биле застапени помеѓу 12,00% и 
17,00%. Само на првата обука имало учеснички кои не ја завршиле обуката, додека подоцна 
сите жени успешно ја завршиле обуката.

/ Графикон 21

Застапеност на жените во основна воена обука, Србија

20102009 2011

14,00%12,00% 21,00%15,00% 15,00% 17,00%14,00%10,00% 17,00%
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35.2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

/ Табела 4

Застапеност на жените во основна воена обука, Србија



36. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

ПОДОФИЦЕРСКА ОБУКА

Босна и Херцеговина

Приемот на подофицерска обука се врши врз основа на интерен оглас. На првата 
подофицерска обука, која била организирана во 2007 година, жените биле застапени со 
14,81%. Во периодот од 2008 до 2013 година тие биле застапени помеѓу 4,60% до 8,13%. Сите 
запишани мажи и жени успешно ја завршиле обуката. 

/ Графикон 22

Застапеност на жените во подофицерските обуки, БиХ

2010 20112007 2013

8,13%14,81% 4,64%14,81% 4,60%8,13%4,64% 4,60%

Мажи Жени
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37.2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

/ Табела 5

Застапеност на жените во подофицерските обуки, БиХ



38. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

Поранешна Југословенска Република Македонија

На подофицерска обука жените се застапени помеѓу 1,83% и 5,31%. И жените и мажите 
подеднакво успешно ја завршиле обуката.

/ Графикон 23

Застапеност на жените во подофицерските обуки,
Поранешна Југословенска Република Македонија

2010 2011 2012

1,83%2,92% 5,31%1,83%2,92% 5,31%
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39.2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

/ Табела 6

Застапеност на жените во подофицерските обуки,
Поранешна Југословенска Република Македонија



40. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

Црна Гора

Жените се застапени со 15,00% на еден од трите подофицерски курсеви кои се одржани во 2011/2012 година.

/ Графикон 24

Застапеност на жените во подофицерските обуки, Црна Гора

15,00%0,00%0,00% 15,00%0,00%0,00% 15,00%0,00%0,00%

Напреден 
подофицерски курс 

во периодот од
04.09.-21.10.2011

Основна обука
во периодот од

12.12.2011-02.04.2012
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Лидерски 
подофицeрски курс 

во периодот од
05.05.-17.06.2011



41.2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

/ Табела 7

Застапеност на жените во подофицерските обуки, Црна Гора



42. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

Србија

Жените на подофицерска обука биле застапени до 11,11%, со тоа што во 2011 година немало учесници.

/ Графикон 25

Застапеност на жените во подофицерските обуки, Србија

2010 2011 2012 2013

9,70%1,58%0,00%11,11% 1,58%0,00%11,11%

Мажи Жени

Ка
нд

ид
ат

и/к
и

Ка
нд

ид
ат

и/к
и

Ка
нд

ид
ат

и/к
и

Ка
нд

ид
ат

и/к
и

При
ме

ни
 на

 об
ука

При
ме

ни
 на

 об
ука

При
ме

ни
 на

 об
ука

При
ме

ни
 на

 об
ука

За
вр

шил
е о

бу
ка

За
вр

шил
е о

бу
ка

За
вр

шил
е о

бу
ка

За
вр

шил
е о

бу
ка



43.2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

/ Табела 8

Застапеност на жените во подофицерските обуки, Србија



44. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

ОФИЦЕРСКА ОБУКА

Босна и Херцеговина

Приемот на офицерска обука се врши врз основа на интерен оглас. Во моментот се 
подготвува распишување јавен конкурс за прием од населението. Во 2007 година жените 
биле застапени на првата офицерска обука со 14,29%. Во периодот од 2010 до 2013 година 
нивната застапеност е помеѓу 6,50% и 7,02%. И жените и мажите подеднакво успешно ја 
завршуваат обуката. 

/ Графикон 26

Застапеност на жените во офицерските обуки, БиХ

2007 2010 2011 2013

6,67% 6,67%6,50%7,02%14,29% 6,50%7,02%14,29%
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45.2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

/ Табела 9

Застапеност на жените во офицерските обуки, БиХ



46. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

Поранешна Југословенска Република Македонија

На офицерска обука жените биле застапени до 6,67%.

/ Графикон 27

Застапеност на жените во офицерските обуки,
Поранешна Југословенска Република Македонија

2010 2011 2012 2013

6,67% 6,67%0,00%3,85%0,00% 0,00%3,85%0,00%
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47.2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

/ Табела 10

Застапеност на жените во офицерските обуки,
Поранешна Југословенска Република Македонија



48. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

Црна Гора

На офицерската обука жените се вклучени во 2013 година. Од 5 учесници една е жена, што 
претставува 20,00% од учесниците и од оние кои ја завршиле обуката.

/ Графикон 28

Застапеност на жените во офицерските обуки, Црна Гора

2011 2012 2013

20,00%20,00% 20,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00%

Мажи Жени

Ка
нд

ид
ат

и/к
и

Ка
нд

ид
ат

и/к
и

Ка
нд

ид
ат

и/к
и

При
ме

ни
 на

 об
ука

При
ме

ни
 на

 об
ука

При
ме

ни
 на

 об
ука

За
вр

шил
е о

бу
ка

За
вр

шил
е о

бу
ка

За
вр

шил
е о

бу
ка



49.2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

/ Табела 11

Застапеност на жените во офицерските обуки, Црна Гора



50. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

Србија

На офицерската обука во периодот 2010-2013 година се пријавиле помеѓу 18,00% и 28,00% 
кандидатки. Меѓу примените, жените претставуваат помеѓу 13,50% и 27,50%. На првата 
офицерска обука во 2007 година биле примени 17,00%, додека 16,00% од нив биле меѓу 
оние кои обуката успешно ја завршиле. Обуката што е започната во 2011, 2012 и 2013 година 
сè уште не е завршена.

/ Графикон 29

Застапеност на жените во офицерските обуки, Србија

2007 2011 2012 2013

13,50%25,00%16,00% 19,00%25,00% 28,00% 27,50%18,00% 17,00%
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51.2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

/ Табела 12

Застапеност на жените во офицерските обуки, Србија



52. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

/ 2.3. СТАТИСТИКА ЗА ВОЕНАТА ЕДУКАЦИЈА
Во Поранешна Југословенска Република Македонија и Србија образованието на 
припадниците на армијата се врши на воените академии во Скопје и Белград, министерствата 
за одбрана на Босна и Херцеговина и Црна Гора немаат институции за воено образование, 
ниту, пак, воени академии, туку кандидатите со завршено средно училиште ги упатуваат на 
воените академии на партнерските земји преку програмите за билатерална соработка.

Босна и Херцеговина

Во Босна и Херцеговина жена за првпат била упатена на студии во воена академија во 2005 
година и таа студиите успешно ги завршила во 2010 година. Во 2007 и 2008 година МО на 
Босна и Херцеговина не упатувала кандидати на школување во воена академија. Во 2007 
година 7 кандидати од машки пол дипломирале на  академијата. Во 2008 година 6 кандидати 
од машки пол дипломирале на  воена академија, во 2009 година 4 кандидати од машки пол 
ги завршиле студиите, во 2011 студиите ги завршиле еден маж, во 2012 година 4 мажи. Во 
класата која се запишала во 2011 година, запишан е еден маж, во класата што се запишала 
во  2012 година запишани се 4 мажи, а во класата од 2013 година запишани се една жена и 
еден маж.



53.2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

/ Графикон 30

Застапеност на жените на воените академии, БиХ

2011 2012 2013

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 50,00%

/ Табела 13

Застапеност на жените на воените академии, БиХ
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54. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

Поранешна Југословенска Република Македонија

Во Поранешна Југословенска Република Македонија жените се запишуваат без квоти 
на Воената академија. Во Поранешна Југословенска Република Македонија постоеше 
мораториум на запишување на Воената академија од 2005 до 2009 година. Во студиската 
2009/10 година меѓу пријавените кандидати за упис имало 20,51% жени и 20,00%  жени меѓу 
запишаните. Во предвидениот рок сите успешно ги завршиле студиите, со што сочинуваат 
20,59% меѓу дипломираните. Во периодот од 2010 до 2013 година жените претставуваат 
помеѓу 20,74% и 25,58% од пријавените кандидати за прием, односно  помеѓу 20,00% и 
26,67% од примените без примена на квоти. Во студиската 2013/14 година, од пријавените 
кандидати 25,58% беа жени, а од запишаните, 23,08 проценти се жени. 
/ Графикон 31

Застапеност на жените на Воена академија,
Поранешна Југословенска Република Македонија

Kласа 2009 Kласа 2010 Kласа 2011 Kласа 2012 Кlasa 2013

23,08%20,00% 25,58%24,55%20,59% 26,67%23,73% 20,74% 26,67%20,51% 20,00%
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55.2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

/ Табела 14

Застапеност на жените на Воена академија,
Поранешна Југословенска Република Македонија



56. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

Црна Гора

Во Црна Гора во моментов во странските воени академии се школуваат вкупно 29 кадети, од 
кои 9 се кадетки (31,03%). Од 2007 година до средината на септември 2013 година вкупно на 
воените академии во странство дипломираа 41 кадет и кадетки, од кои една жена (2,44%).

/ Графикон 32

Кадети/ки што моментално се школуваат
на воени академии во странство

31,03%

68,97%

Мажи Жени



57.2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

/ Графикон 33

Кадети/ки што дипломирале на
воени академии во странство од 2007 до 2013 год.

2,44%

97,56%

Мажи Жени



58. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

Србија

Во Србија зголемување на бројот на кандидати и кандидатки за упис на Воената академија 
постои од 2007 година кога жените за првпат беа примени на Воената академија. Жените 
претставуваат помеѓу 21,00% и 22,73% од сите кандидати за упис во периодот од 2007 до 
2009 година. Меѓу примените, жените се застапени помеѓу 17,34% 20,42%, а меѓу оние кои 
успешно ги завршија студиите од 15,32 до 19,87%. 

/ Графикон 34

Застапеност на жените на Воена академија, Србија

Kласа  2007 Kласа  2008 Kласа 2009

15,32% 19,87% 17,54%22,05% 21,00% 22,73%17,34% 18,50% 20,42%
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59.2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ  /

/ Табела 15

Застапеност на жените на Воена академија, Србија
 



/ 2.4. СТАТИСТИКА ЗА НАЈУСПЕШНИТЕ 
УЧЕСНИЦИ И УЧЕСНИЧКИ НА ОСНОВНА ВОЕНА 
ОБУКА И ВОЕНИ АКАДЕМИИ

Статистиката за најуспешни учесници/ки и на основна воена обука и воени академии во 
Поранешна Југословенска Република Македонија и Србија покажува дека жените се 
рамноправно застапени помеѓу најуспешните.

Иако во Поранешна Југословенска Република Македонија во 2012 година имало 5,13% жени 
на основната воена обука, тие меѓу најуспешните учесници  се застапени со 11,11%, односно 
повеќе од двојно во однос на нивното процентуално учество на обуката. На крајот на студиската 
2012/13 година, меѓу сите питомци на Воената академија, 20,50 проценти биле жени, а меѓу 
најуспешните студенти, жените биле застапени со 25,00%. Значајно  е да се спомне дека жените 
го заземале првото и третото место во класата што дипломирала во 2013 година7.  

 
7http://www.morm.gov.mk/contentr/?9F850F949A676FCF69A41030598FB86F00E13E74 

60. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

/ Графикон 35

10% најуспешни на воена обука,
Поранешна Југословенска Република Македонија, 2012

88,89%

11,11%

Мажи Жени



/ Графикон  36

10% најуспешни  на Воена академија,
Поранешна Југословенска Република Македонија, 2013

61.2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ/

75,00%

25,00%

/ Табела 16

Најуспешните учесници во основната воена обука и воените 
академии, Поранешна Југословенска Република Македонија

Во Србија меѓу завршените студенти на Воената академија во 2013 година 17,54% се жени, а 
застапени се со 25,00% меѓу најуспешните.

Мажи Жени



62. 2. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ /

/ Табела 17

Најуспешните учесници на Воена академија, Србија

/ Графикон 37

10% најуспешни  на Воена академија, Србија, 2013

75,00%

25,00%

Мажи Жени



63.3. ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕРСОНАЛОТ /

/ 3. ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕ СО 
ПЕРСОНАЛОТ

/ 3.1. СТРАТЕШКИ ПРИСТАП КОН ПРИЕМОТ НА 
ЖЕНИ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ  
Со активностите чија цел беше да се привлечат и ангажираат повеќе жени во вооружените 
сили во Босна и Херцеговина се започна во 2008 година. Тогаш претставници и претставнички 
на Министерството за одбрана на Босна и Херцеговина беа вклучени во меѓуресорна работна 
група за изработка на акциски план за примена на Резолуцијата на СБ на ОН 1325 во Босна 
и Херцеговина. Со неговото усвојување МО на Босна и Херцеговина презеде обврска да ги 
реализира активностите од акцискиот план за примена на оваа резолуција. 

Во Босна и Херцеговина постои петгодишен план за развој на вооружените сили и во него 
е планирано до 2015 година процентот на жени во вооружените сили да биде 10%. При 
секој прием, препораката на МО е од вкупниот број примени кандидати, 10% да бидат жени. 
Сепак, предност им се дава на најуспешните кандидати и кандидатки. 

Во Поранешна Југословенска Република Македонија, во 1997 година, на Воената академија 
беа организирани првите курсеви за офицери и подофицери за жени во Армијата. Од 2009 
година постои програма на еднакви можности за жените и мажите во МО и Армијата, а 
приемот на жени како питомци на Воената академија никогаш не бил ограничен. Не постојат 
квоти за прием на жени.

Во Црна Гора со политиката на ангажирање жени во вооружените сили се започна во 
почетокот на регрутирањето кадри за потребата на Војската на Црна Гора, т.е. преку 
промовирање на воената професија по средните училишта заради пријавување на што 
поголем број кандидати и кандидатки на јавните огласи за школување на воените академии 
во странство. Во 2006 година се започна со регрутирање жени за потребите на ВЦГ, а во 2008 
година, по воспоставувањето соработка со академиите на земјите партнери, се отпочна со 
праксата да се избираат кандидатки за упатување на воени академии.

Во Република Србија со упатството на Министерството од 2006 година е прецизирано  
дека треба да се создадат соодветни услови за прием на жени на школување во воените 
училишта за одредени специјалности. Во согласност со тоа, во студиската  2007/2008 
година на школување е примена првата генерација девојки на Воената академија. Квоти 
постојат само при уписот на Воената академија и се движат до 20%, што е во согласност со 
потребите на Војската на Србија. Во 2010 година во Република Србија е усвоен Национален 
акциски план за примена на Резолуцијата на СБ на ОН 1325 - Жени, мир и безбедност (2010-2015) со 
кој се дефинираат активностите за унапредување на состојбата на жените во секторот на 
безбедноста.

Постои начелна определеност за постепено зголемување на застапеноста на жени во МО и 
ВС, а посебно во оперативниот состав и категориите офицери, подофицери и професионални 
војници без определување на конкретни квоти на годишно ниво. Во НАП за примена на 
Резолуцијата на СБ на ОН 1325 е дефинирано дека до 2015 година треба да се постигне 
минимум од 30% застапеност на жени во секторот на безбедноста.
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/ 3.2. КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
БРОЈОТ НА ЖЕНИ ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ
Во Босна и Херцеговина се спроведуваат конкретни мерки со цел да се зголеми бројот на 
жени во вооружените сили. Босна и Херцеговина е првата држава во регионот која донесе 
акциски план за спроведување на Резолуција на СБ на ОН 1325. Се промовира воената 
професија, се преземаат промотивни мерки за позитивна акција и се настојува да се 
елиминираат предрасудите кои се базираат на идеите за  инфериорност или супериорност 
на кој било од половите. Министерството за одбрана и вооружените сили издаваат билтени и 
брошури преку кои се промовира воената професија и се објавуваат релевантни соопштенија 
за јавноста. Министерството ја промовира воената професија преку плакати, а во соработка 
со јавниот сервис ТВ Босна и Херцеговина се прикажува тематска емисија „Нашата сила”. 

Во Поранешна Југословенска Република Македонија, во Министерството за одбрана е 
донесена Стратегија за привлекување квалитетен персонал, со која се предвидуваат конкретни 
активности за привлекување персонал во вооружените сили, со посебен акцент на етничките 
заедници и жените. Стратегијата предвидува кампањи, изработка на пропаганден материјал 
и сл. Како резултат на примената на оваа стратегија, зголемен е бројот на пријавени жени 
на огласите објавени во Министерството за одбрана. При спроведувањето на Националниот 
акциски план за спроведување на Резолуцијата на СБ на ОН 1325, Министерството за одбрана 
има обврска да ја исполни стратешката цел за зголемување на бројот на жени во секторот на 
безбедност и одбраната. Во Националниот акциски план (НАП) не се дефинирани ниту квоти 
ниту временски рокови за остварување на таа цел. 

Во Република Србија е овозможено школување на жени на Воената академија, како и 
прием на жени во Војската на Србија во својство на професионален војник. На тој начин 
е зголемен бројот на жени во униформа, т.е. на професионални припадници на Војската 
на Србија. Конкретни мерки за зголемување на бројот на жени во војската во Србија се 
содржани во НАП–от за спроведување на Резолуцијата на СБ на ОН 1325: да се продолжат 
и да се унапредат кампањите за прием и промовирање на жени во секторот безбедност, да 
се испита дали постојат недостатоци во систематизацијата на работните места во секторот 
на безбедноста со кои се фаворизира распоредување на мажи на работи и задачи во 
оперативниот состав, а кои во согласност со нивните можности можат да ги вршат и жени.

ПРОМОВИРАЊЕ НА ПРОФЕСИЈАТА 

Во Босна и Херцеговина за зголемување на интересот на квалитетните кандидати и 
кандидатки активно се промовира воената професија во јавноста, преку медиумите, преку 
билтени на МО и брошури на МО. Босна и Херцеговина (www.mod.gov.ba). Во Поранешна 
Југословенска Република Македонија се организираат јавни трибини, емисии во медиумите, 
професијата се промовира преку публикациите Штит8, и Современа македонска одбрана9  и 
преку интернет страницата на Министерството за одбрана ( www.morm.gov.mk). Во Црна 
Гора се спроведуваат кампањи во средните училишта за што поголем број средношколци 
и средношколки од четврти клас да се пријават на јавните огласи/конкурси за школување 
на воените академии во странство за потребите на Војската на Црна Гора. Во Република 
Србија се организираат јавни трибини, емисии во медиумите, професијата се промовира 
преку списанието Одбрана, се изработуваат промотивни видео прилози по повод конкурсот 
за воени школи и промоцијата на најмладите офицери на Војската на Србија. 

 
8Штит, http://www.morm.gov.mk/channelr/?m=F6B1FD1DACE0760229392B84C8E4ECE87271A603   
9Современа македонска одбрана, http://www.morm.gov.mk/channelc/?m=AED451E170B34E187CCA917AB7A1E83F30ADE100
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Со цел да се привлечат најквалитетните кандидати и кандидатки, во Босна и Херцеговина 
активно се промовира воената професија заради пријавување на поголем број кандидати и 
кандидатки. За избор и ангажирање на најквалитетните кандидати и кандидатки се користат 
резултатите постигнати во текот на тестирањата кои се предвидени во самиот процес на прием 
и избор на кандидати и кандидатки.

Министерството за одбрана на Црна Гора, заради привлекување на најквалитетните 
кандидати и кандидатки на школување на воените академии во странство за потребите 
на војската, организира посети на свои претставници, меѓу кои се наоѓаат и завршени 
кадети, во сите средношколски центри во земјата каде преку видео презентации и личен 
контакт средношколците се запознаваат со воената професија, условите на школување на 
воените академии, начинот на вработување по завршување на школувањето и за условите 
и начинот на работа на војската. Исто така, со организирање ТВ кампањи, емитување видео 
спотови, изработка на летоци, објавување реклами во печатените медиуми и гостувањата 
на претставници на Министерството за одбрана и војската во емисиите на телевизиските 
програми, се промовира воената професија како атрактивна професија и како занимање што 
овозможува квалитетно образование, односно усовршување и сигурно вработување. 

Во Србија на жените им е овозможено школување на сите нивоа, освен образование во Воената 
гимназија, како и прием на обука за професионални војници, преку позитивна селекција. Се 
спроведуваат информативни и промотивни кампањи за прием во воената служба на жени од 
населението и за прием на школување на жени на Воената академија. Популаризацијата на 
професијата и родовата рамноправност се постигнува и преку ТВ серијата „Воена академија“.

ИНФОРМИРАЊЕ ЗА КОНКУРСИТЕ И ИНФОРМАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ

Во материјалите кои се користат за информирање на кандидатите и кандидатките за 
конкурсите и можностите за прием во службата, сите четири министерства за одбрана водат 
грижа преку  материјалите да им се обраќаат и на жените и на мажите. Се користи родово 
чувствителен јазик, како и фотографии на кои се прикажани жени и мажи во униформа. 
Материјалите содржат и телефонски број на кој кандидатите и кандидатките можат подетално 
да се информираат за работата во вооружените сили. 

Во Босна и Херцеговина информациите за конкурсите главно се објавуваат на интернет 
страницата на Министерството за одбрана и во дневните весници. Воената професија се 
промовира и во медиумите кои имаат првенствено женска публика за да се обезбеди дека 
информациите за воената професија ќе допрат и до жените.

Во Поранешна Југословенска Република Македонија информациите за конкурсите се 
објавуваат на интернет страницата на Министерството и јавните гласила, се поставуваат постери 
во институциите и на други јавни места, како и во медиумите на Министерството за одбрана и 
Армијата. Во 2013 година за првпат во текстот на конкурсот за запишување во Воената академија 
е внесена реченица со која жените и девојките посебно се охрабруваат да се пријават.10

Во Црна Гора претставници на Министерството за одбрана и на Војската ги обиколуваат 
средните училишта за професијата да биде претставена пред средношколците и 
средношколките. Исто така, МО организира ТВ кампања за промовирање на воената 
професија преку емитување ТВ спотови за војската, воениот живот, животот и работата на 
кадетот/кадетката на воените академии и преку гостување на претставници и претставнички 
на Министерството за одбрана и Војската на Црна Гора во утринските програми на 
телевизијата. Во овие емисии професионални воени лица и кадети зборуваат за условите 
кои треба се исполнат за образование на воените академии, начинот на живот и работи на 
овие престижни образовни институции, како и за она што ги чека по завршување на истите. 
Овие кампањи се подеднакво упатени и кон мажите и кон жените.

10 Во согласност со Националниот акциски план на Поранешна Југословенска Република Македонија за спроведување на 
Резолуцијата 1325 на СБ на ОН, кој има за цел да се зголеми улогата и активното учество на жените во областите на мирот, 
одбраната и безбедноста, Министерството за одбрана на Поранешна Југословенска Република Македонија ги повикува и 
охрабрува девојките и жените кои ги исполнуваат условите да се пријават на конкурсот.
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Во Република Србија информациите за конкурсите се објавуваат на интернет страницата 
на Министерството за одбрана и на Војската на Србија, преку социјалните мрежи, преку 
гласникот на МО, списанието Одбрана, како и преку пишаните и електронските медиуми во 
земјата.

ИНФОРМИРАЊЕ ЗА ПРОФЕСИЈАТА, БАРАЊАТА, 
СПЕЦИФИЧНОСТИТЕ, ОПАСНОСТИТЕ

Во Босна и Херцеговина кандидатите и кандидатките можат да се информираат за барањата, 
специфичностите и опасностите на професијата преку интернет страницата на МО, преку 
медиумите, преку билтени и брошури на МО, и преку регионалните центри за регрутирање 
и транзиција. Посебна содржина за информирање на јавноста претставува емитувањето на 
емисијата Наша сила во соработка со јавниот сервис на ТВ Босна и Херцеговина.

Во Поранешна Југословенска Република Македонија информирањето се врши преку 
интернет страницата на МО, преку списанијата и изданијата на Министерството и емисиите/
програмите за Армијата. 

Во Црна Гора кандидатите за професијата се информираат преку прописите со кои се 
регулира оваа област и кои се наоѓаат на интернет страниците на Министерството за 
одбрана и на Војската на Црна Гора, преку организирани посети на единиците на војската, 
потоа преку бесплатниот месечник на Министерството за одбрана Партнер, кој е достапен 
на сите јавни места каде се продаваат дневни списанија. Исто така, информирањето за 
воената професија се спроведува и преку реализирање на медиумски кампањи и посета 
на средни училишта од страна на претставници на Министерството за одбрана на кои се 
промовира воената професија. 

Во Србија кандидатите и кандидатките можат да се информираат за барањата, 
специфичностите и опасностите на професијата преку интернет страницата на МО, преку 
следење на статиите објавени во списанието Одбрана, со повикување на телефонските 
броеви што се објавуваат заедно со конкурсот за конкретното работно место. Општото 
информирање за професијата се врши и преку ТВ емисијата Дозволете, која се емитува во 
текот на викендот на програмата на Радио телевизија Србија. 

ДЕНОВИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

Сите четири министерства за одбрана организираат Денови на отворени врати за 
потенцијалните кандидати и кандидатки да можат да дознаат повеќе за работата во 
вооружените сили. Припадничките на вооружените сили најчесто учествуваат во деновите 
на отворени врати, но не се вклучени плански туку нивното учество зависи од тоа дали 
нивното работно место се наоѓа таму каде што се одржуваат деновите на отворени врати. 

Во Босна и Херцеговина Деновите на отворени врати се организираат по повод Денот на 
вооружените сили на Босна и Херцеговина, Денот на полковите, кога се организираат посети на 
студенти и се воспоставува соработка со локалната заедница. Исто така, деновите на отворени 
врати се организираат во воените објекти во соработка со локалната заедница преку програми 
за цивилно-воена соработка. Жените од вооружените сили се вклучени во планирањето и 
презентирањето и во извршувањето конкретни задачи во текот на овие посети.

Во Поранешна Југословенска Република Македонија се организираат Денови на 
единиците за тактичко-технички збор. Во нив учествуваат и жени од Армијата. Во тие 
денови се презентира вооружувањето, техничката опрема и возилата, а овие манифестации 
се медиумски покриени. Влезот е слободен за сите граѓани и тие добиваат одговор за сите 
прашања поврзани со животот, работите и условите на живот на припадниците на армијата.

Во Црна Гора Деновите на отворени врати во Војската на Црна Гора се организираат два 
до трипати годишно, во соработка со црногорските основни и средни училишта, а во рамки на 
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промовирањето на воената професија. Промовирањето на воената професија, исто 
така, се врши и преку многубројни донации на основни и средни училишта од страна на 
припадниците на контингентите кои се вратиле од мултинационалните мировни мисии. 
Во рамките на оваа активност војската го презентира својот состав, тактичко-техничкиот 
збор, можностите за школување, вработување, многубројните специјализации и условите 
за работа, а преку учеството на своите припадници им ги нуди сите потребни информации 
за работата и животот во оваа организација. Жените се секогаш присутни во текот на овие 
активности, иако не во некој поголем број туку во согласност со бројот на жени во ВЦГ. Така, 
минатата година учеснички беа припадничките на воздухопловството на ВЦГ кои работат 
на радар. Жените во текот на овие активности ја претставуваат војската заедно со колегите.

Во Република Србија во касарните се организираат Денови на отворени врати за сите 
заинтересирани лица. Манифестација под името „Отворен ден“ традиционално се одржува 
во сите гарнизони и единици на Војската на Србија со цел да се приближи животот и 
работата на нејзините припадници до граѓаните. За време на манифестацијата на сите 
заинтересирани граѓани им е овозможен слободен влез во касарните, разгледување 
на техниката и опремата што ја користат тие единици, но тие можат и на лице место да 
погледнат сегменти од обуките на нивните припадници, да се запознаат со припадниците на 
Војската на Србија, како и со организацијата и функционирањето на единиците. Интересот 
на граѓаните, особено на децата и учениците од основните и средните училишта, е голем, 
така што на манифестацијата се забележува учество и од неколку стотини, а во одредени 
гарнизони дури и неколку илјади лица. Жените од вооружените сили активно учествуваат во 
Деновите на отворени врати. 
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/ 3.3. КРИТЕРИУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈА

Критериумите за селекција на кандидатите се јавно достапни и се наоѓаат на официјалните 
интернет страници на министерствата за одбрана во сите четири земји. Критериумите за 
физичка подготвеност за мажите и за жените се разликуваат во сите држави.

Изборот на кандидати за прием на обука во Босна и Херцеговина се спроведува во 
согласност со законските и подзаконските прописи врз основа на листи на успешност. 
Листата се формира врз основа на постигнатите резултати на тестовите и на тестовите за 
општи знаења и психофизички способности. Во Босна и Херцеговина критериумите за жени 
и мажи се исти, освен кај тестот за физичка подготвеност, каде се разликуваат нормите за 
мажите и за жените. Критериумите за мажите и за жените се разликуваат во тоа што при 
проверката на физичката подготвеност за истиот број бодови жените треба да одработат 
помал број вежби отколку мажите. Школувањето на воените академии за потребите на 
вооружените сили на Босна и Херцеговина се извршува во странство, во согласност со 
билатерални планови за соработка. 

Во Поранешна Југословенска Република Македонија критериумите се одредени со огласот 
и се еднакви и за мажите и за жените, освен критериумот за физички проверки и според 
табелите и годините на старост. За прием на Воената академија критериумите се разликуваат 
само во нормите за проверка на физичките способности – за жените, нормите се пониски. 
Интерната селекција за прием на кандидати во Армијата се врши во согласност со Законот 
за служба во Армија у 2010, во кој се наведува дека треба да се исполнат општите услови. 
Посебните услови се регулирани со посебен правилник за прием на лица во вооружените 
сили.

Во Црна Гора критериумите за прием на обука во вооружените сили за мажите и за жените 
се дефинирани со Законот за Војската на Црна Гора и се однесуваат на исполнување на 
општите услови утврдени со закон и посебни услови утврдени со формациското место, а 
потоа се поминува низ систем за селекција, кој опфаќа психолошко тестирање, проверка 
на физичките способности, проверка на познавањето на англиски јазик и селекција со 
спроведување на безбедносни проверки. Школувањето за потребите на Војската на Црна 
Гора, исто така, се врши на воените академии во странство. Потребно е кандидатите да 
ги исполнуваат општите услови во согласност со Законот за војска, како и прописите на 
академиите на кои се школуваат кадетите/кадетките.

Во Србија критериумите за прием на обука се идентични за жените и за мажите, но се 
различни стандардите за проверка на физичките способности. Критериумите за селекција 
се јавно објавени за време на конкурсот. Единствена разлика е тоа што во професионалната 
воена служба во својство на професионален војник се примаат кандидати од женски пол, 
иако не се воено обучени, со тоа што пред приемот се упатуваат на обука во центри за 
основна и специјалистичка обука, односно во посебно одредени единици.

Критериумите за селекција за прием во воената академија се разликуваат само во доменот 
на физичките проверки. Критериумите за проверка на физичките способности за жените 
се поблаги од критериумите за мажите. Тестот за проверка на физичката способност на 
кандидатите за упис на воена академија (мажи и жени), вклучувајќи и табели за бодирање и 
оценување, е достапен на интернет адресата на Министерството за одбрана11.  

На кандидатите за упис на Воената академија на интернет страницата на Министерството 
им се достапни детални упатства за начинот на спроведување на тестовите, како и приказ 
на спроведувањето со фотографии. 

 
11 www.va.mod.gov.rs/gallery/konkurs_2012/test_fizicko.pdf 
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АНАЛИЗА НА МЕРКИТЕ ЗА СЕЛЕКЦИЈА

Во Босна и Херцеговина постои интерна анализа на мерките на селекција која ја 
врши Канцеларијата на генералниот инспекторат, а надворешната, Канцеларијата на 
парламентарниот воен повереник. Во Поранешна Југословенска Република Македонија  
и во Србија исто така постојат интерни анализи. Во Поранешна Југословенска Република 
Македонија се врши интерна анализа во Воената академија, каде се врши и приемот.

Во Србија Воената академија врши интерна анализа на кандидатите за прием. Како резултат 
на таа анализа во последните шест години во неколку наврати се менувани критериумите за 
проверка на физичките способности на жените за да можат во поголем број да ги задоволат 
критериумите за физичка подготвеност.

КОМИСИЈА ЗА СЕЛЕКЦИЈА

Во Босна и Херцеговина членови на Комисијата за селекција посетувале курсеви за родова 
рамноправност. Тоа не е пропишано како задолжително, но се практикува. Во Србија 
припадниците на Управата за кадри на Секторот за човечки ресурси на МО посетувале 
курсеви за родови прашања.

Во Босна и Херцеговина со Правилникот за прием во воена служба е пропишано дека е 
задолжително во Комисијата/Одборот за селекција да се наоѓаат и мажи и жени. Во Црна Гора 
и во Србија тоа не е задолжително. Во Поранешна Југословенска Република Македонија  
се формира Комисија за прием на лица во согласност со законските и подзаконските акти. 
Според Правилникот за  прием на кандидати за офицери и подофицери во служба на АРМ, 
Комисијата е составена од три члена и од нивни заменици и во истата не е пропишано да 
членува и жена.

ПРОВЕРКА НА КАНДИДАТИТЕ И КАНДИДАТКИТЕ

Сите четири министерства вршат безбедносни и психолошки проверки/проценки на 
кандидатите и кандидатките за прием на школување и во служба. Постојат процедури за 
подетална проверка на кандидатките и кандидатите, кои опфаќаат и проверка на историјата 
на насилство во семејството или сексуално насилство. Ако се утврди дека кандидатите 
сториле некое дело на насилство во семејството или сексуално насилство, тие не можат да 
бидат ангажирани во војската.
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/ 3.4. СИСТЕМ НА СЛЕДЕЊЕ, УСОВРШУВАЊЕ И 
НАПРЕДУВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛОТ 
Во Босна и Херцеговина постои систем на следење, усовршување и напредување на 
персоналот кој е регулиран со постојните законски и подзаконски акти, а низ него се следи 
животниот циклус на секој поединец.

Во Поранешна Југословенска Република Македонија начинот на напредување во службата, 
постапката и условите кои треба да бидат исполнети се пропишани со Законот за служба во  
Армијата и со Концептите за развој на офицерскиот и подофицерскиот кор.

Во Војската на Црна Гора постои систем за водење во кариерата во службата, односно 
постепеност во извршувањето на формациските должности (од почетни, преку виши до 
највисоки), континуирано оспособување, следење и оценување на резултатите од работата 
од страна на претпоставените, соодветно вреднување на резултатите на трудот (првенствено 
преку унапредување во повисок чин и поставување на повисока должност).

Во Србија, исто така, постои систем на следење, усовршување и унапредување на кадрите. 
Целиот систем е објаснет во Уредбата за состојбите во службата и за унапредување на 
офицери и подофицери. Единствен е за сите, за офицерите и подофицерите, во согласност 
со формациското место.

Министерствата наведуваат дека жените и мажите се третираат на ист начин кога се работи за 
усовршувањето и унапредувањето во текот на работниот век или дека не постојат формални 
правни разлики во третманот на вработените зависно од полот. Министерството за одбрана 
на Црна Гора наведува дека нормативната рамка на ист начин ги третира и жените и мажите 
по прашањето на усовршување и унапредување, но тоа не се случува и во праксата. 

Во Поранешна Југословенска Република Македонија жените и мажите имаат рамноправен 
пристап до обуките. Пристапот до обуки не зависи од полот туку од делокругот на работните 
задачи и нивната поврзаност, односно потребата од соодветна обука за конкретно работно 
место и плановите за понатамошно напредување во кариерата.
 
МО на Црна Гора наведува дека со оглед на релативно малиот број жени во ВЦГ (само три 
жени офицерки) сè уште не може да се прецизира нивната линија на напредување, која ќе 
биде јасна дури по две три години и понатаму со доаѓањето на нови кадетки. Во категоријата 
војници по договор и подофицери има жени на сите позиции во единиците, од стрелци до 
деконтаминатори.

Во ниедна од четирите земји не постојат формално правни пречки и разлики според полот 
за учество во обуки и стручно усовршување. 

Во Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија се прибираат статистички податоци за 
учеството на жените и мажите на обуки и стручно усовршување. Во Србија родово разделена 
статистика на ниво на МО и ВС се води во Управата за персонал за секторот за човечки 
ресурси на МО. Припадниците на МО и на ВС (офицери и цивилни лица), на пример, се 
упатуваат на студии од втор и трет степен на цивилни образовни институции. Во 2012 година 
ниедно лице не е упатено на овој вид усовршување бидејќи немало средства.



/ Табела 18

Учество на населението во школувањето, Србија

Во Србија, во периодот од 2008 до 2012 година ниедна жена во униформа не посетувала 
курсеви за професионално усовршување (КШУ, ГШУ,ВСБО). Во студиската 2013-2014 година 
една жена офицер ќе биде упатена на ГШУ.

Во Црна Гора статистичките податоци се собираат преку воспоставување база на податоци, 
која постојано се ажурира, но која би требало да се смени и да се прилагоди на новите 
потреби и барања. Во Црна Гора образованието и усовршувањето на персоналот се 
реализира во рамките на билатералната одбранбена соработка. Според извештајот за 
работа на Министерството за одбрана во 2012 година, во текот на таа година во странство се 
образувале (на командниот колеџ и на командно генералштабниот колеџ и специјализација 
во областа на медицината) 17 професионални воени лица, од кои 9 воени лица го завршиле 
школувањето, а 8 воени лица продолжуваат со образование во 2013 година. Меѓу нив 
нема жени. Исто така, според истиот извештај, разни видови усовршувања во странство 
во текот на 2012 година (на курсеви, вежби, семинари, работилници и други активности) 
имало за 540 професионални воени лица, од кои 13 жени. Според  истите основи, во земјата 
се усовршувале 1402 професионални воени лица, од кои 22 жени. Усовршувањето на 
странските јазици пред сè на англискиот, а потоа и на германскиот, францускиот и грчкиот, 
било организирано за 116 лица, од тоа во странство 30 лица, од кои 4 жени, а во земјата 86 
лица од кои 2 жени.

Во Босна и Херцеговина и Поранешна Југословенска Република Македонија се прибираат 
податоци категоризирани  според полот за учеството на вработените на стручни усовршувања 
и школувања.
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Босна и Херцеговина

Жените се застапени со околу 5,00% меѓу учесниците на стручното усовршување.

/ Графикон 38

Учество во дополнителни обуки и стручно усовршување, БиХ, 2012

/ Табела 19

Учество во дополнителни обуки и стручно усовршување, БиХ

94,55%

5,45%

Мажи Жени
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Поранешна Југословенска Република Македонија

Во Поранешна Југословенска Република Македонија жените опфаќаа околу 13,43% од 
учесниците на стручното усовршување во 2012 година. Жените се застапени со 30,66% од 
вкупниот број на  доделени стипендии за специјализација, магистерски и докторски студии. 
Меѓу учесниците на стручно-специјалистичка обука во 2012 год. имало 15,56% жени во 
униформа. На cтручно-специјалистички обуки во странство, учествувале 12,37% жени. На 
курсевите за странски јазици организирани во Центарот за странски јазици во Командата 
за обука и доктрини на Армијата учествувале 10,37% жени во униформа.

/ Табела 20

Учество во дополнителни обуки и стручно усовршување,
Поранешна Југословенска Република Македонија, 2012
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/ Графикон 39

Учество во дополнителни обуки и стручно усовршување,
Поранешна Југословенска Република Македонија, 2012

86,57%

13,43%

Мажи Жени



75.3. ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕРСОНАЛОТ /

/ 3.5. ФЛУКТУАЦИЈА ВО СЛУЖБАТА

Во повеќето министерства не постои посебен механизам со кој би се следела флуктуацијата, 
односно задржувањето во служба во поглед на родовата припадност. Во Поранешна 
Југословенска Република Македонија постојат интерни процедури за следење на 
флуктуацијата, но во праксата таков систем уште не е создаден. Во Србија не постои посебен 
механизам туку со редовно следење на флуктуацијата на кадрите се добива увид и во 
флуктуацијата според родовата припадност. Во Босна и Херцеговина за тоа се задолжени 
контакт лицата за родови прашања по единиците и командите на ВС на Босна и Херцеговина. 

СТАТИСТИКА ЗА НАПУШТАЊЕ

Што се однесува до родовите разлики во флуктуацијата, односно задржувањето во служба, 
во Поранешна Југословенска Република Македонија во принцип не постои родова разлика, 
а во Србија е забележан позитивен тренд на постепено зголемување на застапеноста на 
жените во Војската на Србија од 8,10 % во 2010 година на 8,70 % во 2012 година.

Податоците за доброволно напуштање на вооружените сили за последните 5 години (2008-
2012) се следните: 

Во Босна и Херцеговина во последните 5 години, во првата година од службата 5,00% 
од жените ги напуштиле вооружените сили. Во истата категорија има 2,60% мажи кои ги 
напуштиле вооружените сили. Во Војската на Србија процентот на откажувања за жените и 
мажите е под 1,00% и  нема голема разлика меѓу мажите и жените.

/ Табела 21

Статистика за напуштање, БиХ
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/ Табела 22

Статистика за напуштање, Србија

ПРИЧИНИ ЗА НАПУШТАЊЕ

Во сите четири министерства постои пракса на разговори со луѓето кои се откажуваат од 
обуката/академијата или ја напуштаат професијата, во Босна и Херцеговина разговорот со 
вработените го врши командант и психолог, за што се подготвува белешка. Во  Поранешна 
Југословенска Република Македонија разговорот го врши претпоставениот старешина. Во 
Црна Гора се прави записник за службен разговор. Во Србија постои прашалник, со тоа што 
содржината на прашалникот не е единствена имајќи ја предвид специфичноста и описот на 
работните формациско-систематизациски места на кои се наоѓаат лицата кои се откажуваат 
од обука/академија или ја напуштаат работата.

Во Босна и Херцеговина причина за откажување од обуката најчесто е лично барање, а 
причините се речиси исти и за жените и за мажите.

Во Поранешна Југословенска Република Македонија во повеќето примери причините 
за напуштање се идентични и кај мажите и кај жените. Обуката најчесто ја напуштаат по 
лично барање поради неприлагоденост. Кога ја напуштаат воената академија причините кај 
жените и мажите се исти - лично барање.

Помали разлики помеѓу причините за жените и мажите се појавуваат меѓу оние кои ја 
напуштаат службата по 5 до 10 години служење. Жените ја напуштаат службата на лично 
барање, по договор, поради преминување во друго министерство или истек на договорот. 
Мажите службата најмногу ја напуштаат по лично барање и спогодбено. Меѓу оние кои ја 
напуштаат службата по 10 години, и жените и мажите ја напуштаат по лично барање или 
заради пензионирање.
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/ Табела 24

Причини за напуштање, Црнa Горa

Во Србија меѓу жените главни причини за откажување од Воената академија се недоволната 
прилагоденост на начинот на живот и работа на Воената академија, недоволната 
мотивираност за воената професија и големите дополнителни обврски. Недоволната 
прилагоденост на начинот на живот и работа на Воената академија, исто така, е една од главните 
причини за мажите кои ја напуштиле академија. Меѓу причините се наоѓаат и недоволната 

/ Табела 23

Причини за напуштање,
Поранешна Југословенска Република Македонија

Во Црна Гора мажите се откажуваат од обуката најчесто поради здравствени причини. Меѓу 
оние кои ја напуштиле службата во првата година за мажите главната причина е премин на 
друго работно место во цивилните структури, додека нема жени кои ја напуштиле службата во 
првата година од вработувањето.

Меѓу оние кои ја напуштаат службата во Црна Гора, а кои се вработени од 2 до 10 години 
преминале на друго работно место во другите структури е исто така меѓу главните причини 
за напуштање на обата пола, но кај жените како причина се појавува и склучувањето брак во 
странство.



Во случаите кога како причина за работниот однос или вршењето воена служба е наведена 
сопствена вина, а не истекување на договор, наведените причини се следни: 

 • Босна и Херцеговина - Во текот на 2012 година немало жени на кои им престанала
                   воена служба по сопствена одговорност, 16 мажи ја прекинале воената служба на  
                     лично барање, 9 поради неоправдани изостаноци и 1 поради дисциплинска казна     
                  „губење на служба“.

               • Поранешната Југословенска Република Македонија - Најчести причини во последните 5 
                  години за добивање отказ се: согласно Законот за служба во Армијата, донесени по 
                      одлука на Воено дисциплинска комисија или врз основа на недоаѓање на работа во
                     период од 3 работни дена. Во наведениот период, сите што добиле решенија за отказ
                  по првата или по втората основа се мажи. Ниедна жена нема добиено отказ.  
               • Црна Гора – Во текот на 2012 година по основа отказ (на работодавачот или
                      вработениот) им престанала служба на 20 професионални воени лица. На еден
                      војник по договор службата му престанала во војската врз основа на отказ од страна
                     на МО бидејќи не го положил класификацискиот испит, на еден војник и на едно
                  цивилно лице им престанала службата во војската поради неоправдани изостаноци
                  во 5 едноподруго дена или 7 дена со прекин во тек од 12 месеци. Сите лица сe од
                  машки пол. 

                • Србија – Причините за добивање отказ се објаснети во Законот за војската на
                   Србија и тие се исти и за жените и за мажите. Во 2012 година 60 мажи и 18 жени
                   добиле отказ по таа основа (поради лоши резултати во вршењето на работите и
                  прекин на професионалната воена служба поради казна). 

Во Босна и Херцеговина,  Поранешна Југословенска Република Македонија и Црна Гора нема 
жени што добиле отказ поради лоши резултати во вршењето на работата или поради казни.

причини за мажите кои ја напуштиле академија. Меѓу причините се наоѓаат и недоволната 
мотивираност за воената професија, слабото предзнаење од средно училиште, верувањето 
дека подобро ќе се снајдат на цивилен факултет, како и други лични и семејни причини. 
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/ Tабела 25

Причини за напуштање, Србија
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/ 3.6. МЕСТА ШТО ИМ СЕ
НЕДОСТАПНИ НА ЖЕНИТЕ
Во сите четири министерства и во сите четири вооружени сили сите служби и работни 
места формално правно се отворени за жени. Во  работните или формациски места не е 
предвидено одредување на полот (машки и женски) како услов за поставување лица на 
тоа место. Меѓутоа, постојат работни места кои подразбираат поголемо физичко напрегање 
(на пр. во оклопно механизираните единици), со што жените се запознаени, во поголем 
број случаи на такви работи и не се определуваат. Застапеноста на жените во кој било вид 
работи зависи исклучиво од личниот избор на самите жени, како и од тоа дали се задоволени 
законските услови за вршење на поединечните работи.

Жените се наоѓаат во специјалните единици во Црна Гора, Поранешна Југословенска 
Република Македонија и Србија.

Во Босна и Херцеговина во баталјонот на воената полиција има вкупно 4, 07 % жени.

Во Поранешна Југословенска Република Македонија во полкот за специјални операции 
(ПСО) има вкупно 2,30% жени од кои една во борбениот дел. Жени има и во баталјонот на 
воената полиција (вкупно 4,30%).

Во Црна Гора во четата на специјалните сили се наоѓаат три жени војници по договор. 
Жени професионални воени лица има и во воздухопловството на Црна Гора, бригадите на 
копнената војска, морнарицата, логистичката база, четата на воената полиција, почесната 
гарда и центарот за обука.

Во Србија жените се наоѓаат во баталјонот на воената полиција за специјални намени 
„Кобра“. Покрај тоа, жените се наоѓаат во служба и во специјалната бригада на Војската 
на Србија. Во Србија во принцип сите места им се достапни на жените и нема родова 
дискриминација. Меѓутоа, постојат работни места за кои надлежните здравствени установи 
препорачале да не се пополнуваат со жени бидејќи било проценето дека работата на тие 
места може да има негативно влијание врз нивното здравје.



/ 4. УСЛОВИ ЗА РАБОТА

/ 4.1. БАЛАНСИРАЊЕ ПОМЕЃУ ПРИВАТНИОТ И 
ДЕЛОВНИОТ ЖИВОТ
ПРАВО НА БОЛЕДУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА БРЕМЕНОСТ

Во Босна и Херцеговина правото на боледување за време на бременост е дефинирано со 
Законот за служба во Вооружените сили на Босна и Херцеговина. Професионално воено 
лице има право на породилно отсуство во согласност со важечките закони во Босна и 
Херцеговина кои ја регулираат оваа област. Важечките закони се Законот за работа во 
институциите на Босна и Херцеговина, Законот за работа во Федерацијата на Босна и 
Херцеговина, Законот за труд на Република Српска и Законот за труд на дистриктот Брчко 
на Босна и Херцеговина. Во сите наведени закони во поглавјето за заштита на вработените 
има посебен став со кој се регулира заштитата на жените и мајчинството. 

Во Поранешна Југословенска Република Македонија правото на боледување за време на 
бременост е дефинирано со Законот за работни односи. Работодавецот не смее да бара 
какви било податоци во врска со бременоста на некоја вработена, освен ако таа самата не 
достави таква информација со цел остварување на правата за време на бременост. Во случај 
на спор помеѓу работодавецот и вработената, одлуката ја донесува избраниот лекар, односно 
лекарска комисија. Вработената за време на бременоста, породилното отсуство и негата 
на детето има право на платено отсуство од работа во траење од 9 месеци непрекинато, а 
доколку има повеќе од едно дете (близнаци, тројки или повеќе), има право на една година.

Во Црна Гора правото на боледување за време на бременост е дефинирано со Законот за 
труд и Законот за социјална и детска заштита и се применува и на припадничките на МО 
и ВС. Со Законот за труд е пропишано дека работодавецот не може да одбие да склучи 
договор за вработување со бремена жена. Исто така, на вработената жена на која договорот 
за работа на одредено време ѝ истекува во период на користење на право на породилно 
отсуство, рокот за кој со договор за работа засновала работен однос на определено време 
се продолжува сè до истекот на користењето на правото на породилно отсуство. Жените 
за време на бременоста и додека го дојат детето, врз основа на наодите и препораките 
на надлежниот доктор по медицина, можат привремено да бидат распоредени на други 
работни места, ако тоа е во интерес за зачувувањето на нејзиното здравје или здравјето на 
нејзиното дете. Во случај работодавецот да не може да го обезбеди ова право, вработената 
жена има право на платено отсуство од работа со надоместок на заработката во согласност 
со колективниот договор, кој не може да биде помал од надоместокот кој вработената би го 
остварила ако е на своето работно место. Исто така вработена жена за време на бременост 
не може да работи подолго од целосно работно време, ниту, пак, ноќе. Законот за социјална 
и детска заштита пропишува право на бремените жени на материјално обезбедување. 

Во Србија се применува Законот за труд, кој пропишува дека вработена жена за време 
на бременост не може да работи на работни места што според наодот на надлежниот 
здравствен орган се штетни за нејзиното здравје и здравјето на детето, а особено на работни 
места кои бараат подигање товар или на кои постои штетно зрачење или изложеност на 
екстремни температури и вибрации. Исто така, вработена жена за време на првите 32 
недели од бременоста не може да работи прекувремено и ноќе ако таквата работа е штетна 
за нејзиното здравје и здравјето на детето, врз основа на наодот на надлежниот здравствен 
орган. Вработена жена во ниеден случај не може да работи прекувремено и ноќе за време 
на последните 8 недели од бременоста.
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ПРАВО НА ПОРОДИЛНО ОТСУСТВО ИЛИ РОДИТЕЛСКО ОТСУСТВО

Правото на породилно отсуство или родителско отсуство е дефинирано со важечките закони во 
Босна и Херцеговина, со кои се регулира оваа област во согласност со надлежните нивоа на власт.

Во Поранешна Југословенска Република Македонија породилното отсуство од работа трае 
270 дена, или повеќе доколку се родат близнаци. Постои можност еден од двајцата родители 
да користи породилно боледување, како и можност за продолжена пауза во работното време  
до навршување на првата година на детето. Во текот на првата година по породувањето  
вработената не смее да извршува работни задачи кои претставуваат опасност по нејзиното или 
здравјето на детето, да работи прекувремено или да работи ноќни смени.

Во Црна Гора тоа право е дефинирано со Законот за труд и Законот за социјална и детска 
заштита. Законот за труд пропишува дека родителското отсуство е право на едниот родител да 
користи отсуство од работа заради нега и грижа за детето и дека може да се користи во траење од 
365 од денот на раѓање на детето. Породилното отсуство на жените може да започне од 45 дена, 
а задолжително е 28 дена пред породувањето. Вработениот за време на родителското, односно 
породилното отсуство има право на надомест на заработката во висината на заработката која 
би ја остварил кога би работел, во согласност со законот и колективниот договор. Ако еден од 
родителите го прекине  користењето на родителското отсуство, другиот родител има право да 
го користи неискористениот дел од родителското отсуство. Мајка на дете не може да го прекине 
користењето на породилното отсуство пред да поминат 45 дена од денот на раѓање на детето. 

Работодавецот е должен по истекот на породилното, односно родителското отсуство на 
вработениот да му обезбеди враќање на истото или на соодветно работно место, со најмалку 
иста плата. Исто така, Законот за труд пропишува дека ако вработена жена роди мртво дете или 
ако детето умре пред истекот на породилното отсуство, има право да го продолжи породилното 
отсуство за онолку време колку што според овластениот лекар специјалист е потребно да 
закрепне по раѓањето и психичката состојба предизвикана со губење на детето, а најмалку 
45 дена, во кое време ѝ припаѓаат сите права врз основа на породилно отсуство. Законот за 
социјална и детска заштита пропишува право на материјални додатоци за детска заштита, меѓу 
кои спаѓа рефундирање на дополнителната заработка и дополнителни заработки за породилно, 
односно родителско отсуство, надомест по основа на раѓање дете и рефундирање на надомест 
за заработка и надомест за работа со пола работно време. 

Во Србија вработена жена има право на отсуство од работа поради бременост, односно на 
породилно отсуство, што има право да започне врз основа на наод на надлежен здравствен орган, 
најмалку 45 дена, а задолжително 28 дена пред времето одредено за породување. Породилното 
отсуство трае до навршени три месеца од денот на раѓањето. Покрај тоа, новина претставува 
можноста и мажите да користат отсуство од работа заради нега на дете, т.н. родителско отсуство.

ОТСУСТВО ОД РАБОТА ЗАРАДИ НЕГА НА ДЕТЕ

Во Поранешна Југословенска Република Македонија со Законот за работни односи е 
дефинирано дека еден од родителите на дете со проблеми во развојот и со посебни образовни 
потреби има право да работи со пола работно време ако двајцата родители се во работен однос 
или ако се работи за самохран родител, врз основа на наод од надлежна лекарска комисија.

Отсуството од работа заради нега на дете во Црна Гора е дефинирано со Законот за труд 
и Законот за социјална и детска заштита. Законот за труд пропишува дека по истекот на 
породилното отсуство еден од вработените родители има право да работи со пола работно 
време сè додека детето не наврши 3 години од животот доколку на детето му е потребна 
засилена нега. Работодавецот не може да му го откаже договорот за работа на родител 
кој работи со пола работно време заради нега на дете со потешки пречки во развојот, на 
самохран родител кој има дете до 7 години или дете со тежок инвалидитет. Ова работно 
време се смета за полно работно време заради остварување на правата од работата и врз 
основа на трудот. Исто така, Законот за труд пропишува и дека еден од родителите има право 



 
да отсуствува од работа додека детето не наврши 3 години. За време на отсуството од работа 
вработениот има право на здравствено, пензиско и инвалидско осигурување додека останатите 
права му мируваат. Средствата за здравствена заштита и пензиско и инвалидско осигурување 
се исплаќаат од фондовите за здравствено и пензиско и инвалидско осигурување. Вработениот 
за време на отсуството од работа нема право на надомест на заработката.

Во Србија маж или жена под еднакви услови имаат право да користат родителско отсуство 
заради нега на дете во траење од 356 дена од раѓањето на детето. 

ПОСЕБНИ МЕРКИ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ И 
СЕМЕЈНИОТ ЖИВОТ

Во Босна и Херцеговина постои мал број посебни мерки кои на жените и на мажите би им 
овозможиле подобро усогласување на професионалниот и семејниот живот. На пример, бремените 
жени, мајките со деца до три години и самохраните родители со деца до шест години не можат да 
работат прекувремено освен ако не дадат писмена изјава за доброволна согласност на таква работа.

Во Црна Гора делумно постојат такви мерки – на пример, ослободување на жените од 
дежурство во организациската единица додека детето не наполни три години: жената што 
има дете помало од три години не може да работи подолго од целосно работно време, ниту, 
пак, ноќе. Исто така, лицето на служба во војската – самохран родител – што има дете помало 
од седум години не се одредува на должност дежурен.

Во Поранешна Југословенска Република Македонија, според Законот за работни односи, 
работодавецот е должен на вработените да им овозможи усогласување на семејните и 
професионалните обврски. Постојат мерки, како на пример ослободување од дежурство во 
организациска единица додека детето не наполни три години, додека, пак, самохраната 
мајка е ослободена од дежурство додека детето не наполни 15 години. 

Во Босна и Херцеговина Законот за труд предвидува можност за работа со пола работно 
време врз основа на наод од надлежна здравствена институција. Во Црна Гора не постои 
можност за флексибилно работно време. Постои можност за вработување со нецелосно 
работно време, но во праксата тоа ретко се користи. Во Поранешна Југословенска Република 
Македонија вработените немаат можност да се определат за пола работно време. 

Во Србија во моментов не постои можност за флексибилно работно време со тоа што кога се 
работи за цивилни лица само исклучително може да се одобри прераспределба на работното 
време во смисла на одредбите на Законот за труд. Пола работно време, или таканаречено 
скратено работно време, можно е само за оние лица кај кои постои наод и мислење од лекарска 
комисија. Исто така, на професионалните припадници на Војската на Србија со одредба од 
Законот за војската на Србија им е овозможено право на скратено работно време доколку 
работат на работни места под посебни услови чие штетно дејство врз здравјето и способноста за 
воена служба не можат со целост да се отстранат со заштитни мерки или кога вршат служба под 
отежнати услови. Работното време се скратува сразмерно со штетното влијание на условите за 
работа врз нивното здравје и способност за служба. Скратувањето на работното време не може 
да изнесува повеќе од 10 часа неделно. Аналитичката група на Министерството за одбрана 
и Војската на Србија12, врз основа на родовата анализа за 2012 година и согледувањата на 
странските искуства (Вооружените сили на Холандија, Вооружените сили на САД), предложи 
воведување  флексибилно работно време во Министерството за одбрана и во Војската на Србија 
за мажи и жени, заради подобро прилагодување кон професионалните и семејните улоги и 
поголема застапеност на жените во МО и ВС и во одлучувањето.

Во ниедно министерство или вооружени сили нема детски градинки.

Во вооружените сили не постојат мерки што им овозможуваат на двојките кои се вработени 
во вооружените сили и кои имаат мали деца полесно да ги прилагодат професионалните и 
семејните обврски. Во Србија сите вработени во МО и ВС се рамноправни во остварувањата 
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12 Аналитичка група на МО и ВС е формирана со цел да се изврши анализа на спроведувањето на Резолуцијата на СБ на ОН 1325. 
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на своите права кои произлегуваат од работниот однос, и во таа смисла со закон не се предвидени 
такви мерки, но со позитивните прописи е уредено е дека родителите на деца до одредена возраст 
се ослободени од работа во смени и дежурства. Сите министерства наведуваат дека тековните 
политики и процедури не претставуваат пречка за професионално напредување на жените и мажите.

/ 4.2. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА РАБОТА
Во Босна и Херцеговина мерките за заштита на работа се пропишани со закон, а детално се 
разработени со стандардните оперативни процедури и не постојат разлики помеѓу мажите и 
жените. Во Поранешна Југословенска Република Македонија мерките за заштита на работа 
се регулирани со Законот за заштита и безбедност на работа. Во Црна Гора овие мерки се 
пропишани со Законот за труд (пропишана е посебна заштита на млади и жени, заштита на жени 
во индустријата и градежништвото, заштита од работа подолго од целосно работно време, односно 
ноќе, заштита на правата на вработените кои се грижат за деца, како и заштита заради бременост 
и нега на дете), но и со Законот за заштита на работа преку спроведување  превентивни мерки. 
Законот за заштита на работа посебно ја регулира проценката на ризикот на работното место 
обврзувајќи го работодавецот да донесе акт за проценка на ризикот за сите работни места и да 
утврди начин и мерки за отстранување на ризикот, во случај на појава на некоја нова опасност и 
промена на нивоата на ризик во процесот на работа да го измени актот за проценка на ризикот. 

Во Србија сите единици, команди и установи со елаборат имаат регулирано мерки за заштита 
на работа за секое работно место, а во согласност со Законот за безбедност и здравје на работа, 
кои се идентични и за мажите и за жените кои работат на тие места.  

/ 4.3. ПЛАТИ
Во сите четири вооружени сили платите на жените и мажите за работа на исти работни места се исти 
и се дефинирани со формациските елементи и елементите на систематизација на работни места.

/ 4.4. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА ПЕНЗИЈА
Во Босна и Херцеговина стекнувањето услови за пензија е утврдено со Законот за служба во 
Вооружените сили на Босна и Херцеговина и се исти и за мажите и за жените. Остварувањето 
на бенефицираниот работен стаж во праксата функционира во согласност со законските и 
подзаконските прописи. 

Во Поранешна Југословенска Република Македонија условите за стекнување право на старосна 
пензија не се исти за мажите и за жените и се регулирани со Законот за пензиско и инвалидско 
осигурување. Жените се стекнуваат со правото со полни 62 години старост, а мажите со 64 години.

Во случај на престанок на работниот однос заради потреба на службата, правото на старосна 
пензија се остварува согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување под следниве 
услови: осигуреникот мора да има најмалку 25 години пензиски стаж (од кои најмалку 15 
години делотворно поминати на работно место за кое стажот и осигурувањето се сметаат во 
зголемено траење) и 55 години старост (мажи), односно 50 години старост (жени).

Според Законот за служба во Армијата на офицер, односно на подофицер и на цивилните 
лица на служба во Армијата на кои им престанува работниот однос согласно потребата на 
службата или заради промена во формацијата на армијата, а на лицето на кое во рок од 60 
дена не е распределено на друго формациско или работно место – обезбедено им е стекнување 
право на пензија со најмалку 25 години пензиски стаж, од кои најмалку 15 години се остварени 
во Армијата, без оглед на староста, доколку не ги исполнува условите за старосна пензија.

Во Црна Гора професионалните воени лица и цивилните лица на служба во Војската 
правата за пензиско и инвалидско осигурување ги остваруваат по прописите за пензиско 
инвалидско осигурување на Црна Гора. Условите за остварување на правото на пензија се 



уредени со Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Осигуреникот стекнува  право на 
старосна пензија кога ќе наполни 67 години од животот и најмалку 15 години пензиски или 40 години 
стаж на осигурување или 30 години стаж на осигурување, од кои најмалку 20 години ефективно 
поминати на работни места на кои стажот на осигурување се пресметува со зголемено траење.

Со Законот за одбрана е пропишано дека на државните службеници и намесници и 
на професионалните воени лица вработени во Министерство за одбрана кои работат 
на одредени работни места под отежнати услови, заради природата на работата што ја 
вршат, стажот за осигурување им се пресметува со зголемено траење, во согласност со 
посебен пропис. Овде треба да се истакне дека Законот за војската пропишува дека на 
професионалното воено лице (офицер и подофицер, маж или жена) службата во војска му 
трае до навршени 35 години стаж на осигурување во ефективно траење и навршени 55 
години живот, а на војникот по договор за работа до навршени 35 години живот, односно на 
војникот по договор во службата навршени 40 години живот. Имено, на овие лица воената 
служба може да им трае најдолго до 40 години стаж на осигурување и навршени 55 години 
живот, по што остваруваат права на пензиско и инвалидско осигурување.

Во Србија во републичкиот Закон за пензиско и инвалидско осигурување условите за 
стекнување право за пензија на жени и мажи се разликуваат бидејќи старосните граници 
за пензија се поповолни за жените. Правилникот за работни места, односно за работите 
на кои на професионалните воени лица во служба на Војската на Србија и припадниците 
на воените безбедносните и воено разузнавачките агенции стажот на осигурување им се 
пресметува со зголемено траење, го регулира остварувањето на бенефициран работен стаж.

/ 4.5. ПРАВО НА СИНДИКАЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ
Во Поранешна Југословенска Република Македонија, Црна Гора и Србија жените и 
мажите рамноправно учествуваат во синдикалните здруженија, додека во Босна и Херцеговина 
вработените во вооружените сили немаат право на синдикално здружување, а цивилните лица 
вработени во ВС на Босна и Херцеговина имаат право на синдикално здружување. Во ниедна 
од четирите земји не постојат организации или асоцијации на жени во вооружените сили.

Во Босна и Херцеговина цивилните лица вработени во ВС на Босна и Херцеговина правото 
на синдикално здружување го остваруваат преку членство во рамките на Синдикалната 
организација на државните службеници и вработените на Министерството за одбрана 
и Вооружените сили на Босна и Херцеговина, која е членка на Самостојниот синдикат на 
државни полициски службеници и вработени во институциите на Босна и Херцеговина, 
судската власт и јавните установи на Босна и Херцеговина. 

Во Поранешна Југословенска Република Македонија работникот слободно одлучува за 
своето пристапување и излегување од синдикатот. Синдикатот не може да биде распуштен 
или неговото делување да биде забрането по административен пат, ако е основан според 
законот и ја врши дејноста во согласност со законот. Министерството за одбрана и Синдикатот 
на одбраната и безбедноста имаат потпишано колективен договор. Со колективниот договор 
се уредени, односно прецизирани правата и обврските што вработените во Министерството 
за одбрана и Армијата на Поранешна Југословенска Република Македонија ги имаат од една 
страна, и министерството како работодавец од друга страна, како и условите и начините 
на остварување на правата и обврските. Колективниот договор содржи одредби кои се 
однесуваат на правата на вработените и нивната положба, осигурувањето, платата, нивната 
информираност, материјалната одговорност, школувањето и стручното усовршување, 
синдикалното организирање, престанокот на работниот однос и сл. 

Во Војската на Црна Гора делуваат две синдикални организации. Синдикатот на Војската 
на Црна Гора има право на колективно преговарање и склучување колективни договори 
на соодветно ниво, учество во решавањето на колективните работни спорови, учество и 
работа во Социјалниот совет и другите трипартитни тела на соодветно ниво и други права 
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кои со посебен закон се предвидени за овластената организација на синдикатот. Покрај 
Синдикатот на Војската на Црна Гора делува и Синдикалната организација на Војската на 
Црна Гора. Таа е организирана и делува во состав на Унијата на слободни синдикати на 
Црна Гора. Синдикатите се основаат и делуваат во согласност со Законот за труд и Законот 
за репрезентативност на синдикатите.

Во Република Србија со Законот за Војската на Србија е пропишано дека професионалните 
припадници на Војската имаат право на синдикално организирање во согласност со прописите 
на Владата. Ова синдикално организирање е потесно уредено со Уредбата за синдикално 
организирање на професионалните припадници на Војската на Србија. Професионалните 
припадници на Војската на Србија синдикално се организираат во согласност со одредбите 
од законот и општите прописи за труд и можат слободно да пристапуваат кон синдикат, да 
организираат органи на синдикатот и да утврдуваат и спроведуваат програми и активности 
на организацијата на синдикатот, во согласност со законските одредби и општите прописи 
за трудот.

Синдикатот има право да биде известен од страна на работодавецот за работните, економските 
и социјалните прашања што се од значење за положбата на професионалните припадници 
на Војската на Србија и да презема активности за подобрување на условите за работа, 
безбедноста и здравјето на работа, унапредување на работната и животната средина и 
подобрување на социјалната положба на професионалните припадници на Војската на Србија.

Претставник или претставничка на синдикатот може, во согласност со одредбите од општите 
прописи за трудот, да го застапува професионалниот припадник или припадничка на Војската 
на Србија во остварувањето на правата од службата во Војската на Србија во постапка пред 
органите на Војската на Србија и пред надлежен суд, на негово или нејзино барање или со 
негова или нејзина согласност. 

Според податоците со кои во моментот располага Управата за традиција, стандард и ветерани
на Министерството за одбрана, синдикатите што делуваат во рамките на веќе регистрирани 
синдикати надвор од Војската на Србија се: „Асоцијација на слободни и независни синдикати 
– припадници на Војската на Србија“, „Здружени синдикати на Србија – на Воено медицинската 
академија“; „Здружени синдикати на Србија Слога – на Министерството за одбрана“. Синдикатите 
што ги основале и регистрирале припадници на Војската на Србија и што делуваат самостојно се 
„Синдикат на воздухопловните техничари на Војската на Србија“ и „Воениот синдикат на Србија“. 

Министерствата не наведуваат статистички податоци за застапеноста на жените во 
синдикалните организации.

/ 4.6. УНИФОРМИ, ВОЕНО НАОРУЖУВАЊЕ И 
ОПРЕМА 
Во Босна и Херцеговина теренските униформи се исти за сите припадници на ВС 
на Босна и Херцеговина без разлика на полот. Свечените и службените униформи се 
различни за припадниците и припадничките на ВС на Босна и Херцеговина. 

Во Поранешна Југословенска Република Македонија работната униформа за жените 
и мажите не се разликува, но  свечената и службената униформа се разликуваат  со 
тоа што е предвидено здолниште и женски чевли како дел од таа униформа.

Во Црна Гора свечената и службената униформа се разликуваат за жените и мажите. Жените 
имаат предвидено здолниште и женски чевли како дел од таа униформа. 

Во Србија свечената униформа на жените и на мажите се разликува. За жените се предвидени 
здолниште и женски чевли како дел од таа униформа. Теренските униформи на мажите и на 
жените не се разликуваат.



За изгледот на униформите на припадниците и припадничките на ВС на Босна и Херцеговина 
одлучува министерот за одбрана во согласност со Правилникот за униформите на ВС на 
Босна и Херцеговина. Со овој правилник се пропишува видот на воена униформа, составот 
на комплетот, начинот на носење и времето и пригодите во кои воената униформа ја носат 
воени лица на служба во Вооружените сили на Босна и Херцеговина. Во правилникот се 
вели: воените униформи според полот се: а) единствени, б) женски, ц) машки. Воената 
униформа по големина мора да одговара на телесните мерки на военото лице што ја носи. 
Изгледот и техничките карактеристики на воените униформи се пропишани со техничките 
услови за делови и комплети униформи.

Во Поранешна Југословенска Република Македонија за изгледот на униформите одлучува 
комисија одредена од страна на началникот на Генералштабот и министерот за одбрана. 
Изгледот на униформите е уреден со уредбата што ја потпишува претседателот на државата. 
Во Црна Гора знакот на војската, изгледот на чиновите и воените униформи се пропишани 
со Законот за Војската на Црна Гора, односно со Уредбата за знакот на војската, изгледот на 
чиновите и воените униформи. Во Србија за тоа одлучува стручен тим на ниво на МО кој се 
вика Совет за облекување на воените лица.

Во Босна и Херцеговина при одлучувањето за изгледот на униформите е задолжително да 
учествуваат и жените кориснички. Во Поранешна Југословенска Република Македонија не е 
задолжително, но е пожелно. Во Србија не е задолжително, но се врши анкетирање на жените во 
врска со изгледот на униформата. Го наведуваме примерот на воената академија каде кадетките 
по писмен пат се изјаснуваа за еден од неколкуте понудени модели на капи за свечена униформа 
за припадничките на Војската на Србија, кои претходно имале можност да ги пробаат.

Во ниедна од вооружените сили не постојат униформи за бремени жени. 

Во сите четири земји жените и мажите користат исто вооружување и воена опрема.  Во 
Босна и Херцеговина набавката на вооружување и воена опрема се врши во согласност со 
материјалната формација на вооружените сили, а критериумите за доделување се исти и за 
мажите и за жените. Во Војската на Црна Гора жените и мажите имаат можност да изберат 
опрема според големината која им одговара, односно која ја носат.

Во Република Србија опремата што се набавува за потребите на Војската на Србија, како 
што се ремени, шлемови и слично, се изработува во повеќе големини, додека на панцирите 
се наоѓаат еластични ленти што овозможуваат нагодување според потребите на корисникот 
или корисничката. Набавката на униформите М-10 е вршена врз основа на собраните 
податоци за потребните броеви поединечно за сите припадници и припаднички на Војската 
на Србија. Униформата се произведува во распон на конфекциски броеви од 162/44 до 198/60. 
Обувките чија набавка беше договорена во 2012 година се изработени во мали броеви од 
36 до 40, по таканаречениот „женски калап“. Набавките на обувки и во наредниот период 
исто така ќе се реализираат врз основа на прибирање податоци за потребните големини 
поединечно за секој припадник или припадничка.

/ 4.7. ИНФРАСТРУКТУРА
Во сите четири земји постои одвоена инфраструктура за жени и мажи во текот на обуката, 
на воената академија и во објектите во кои се извршуваат редовните работи во војската 
и вооружените сили и на стража. Во Поранешна Југословенска Република Македонија 
постојат одвоени капацитети за жени и мажи во текот на основната обука и на Воената 
академија. Што се однесува до работните објекти, онаму каде што има услови и можности 
постои одвоена инфраструктура.

Во Босна и Херцеговина стражарските места, поради невозможноста да се реновираат (недостиг 
од финансиски средства), се само условно примерни за извршување на стражарските должности 
од страна на жените. Сите објекти се од времето на поранешната ЈНА и не се прилагодени на 
жените во ВС.
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Во Поранешна Југословенска Република Македонија сите стражарски места се во многу 
лоша состојба и условите што преовладуваат во нив не ги задоволуваат потребите за  да 
можат жените да извршуваат стражарска служба. Меѓутоа, и покрај лошите услови, жените 
на неколку стражарски места даваат стража на доброволна основа.

Во Црна Гора постои одвоена инфраструктура за жени и мажи, но во поголемиот број воени 
објекти тие се во таква состојба што треба да се санираат, за што се потребни одредени средства.

/ 4.8. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА 
РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ
Во Босна и Херцеговина постојат механизми за родова рамноправност во вооружените 
сили и системот за одбрана. Формирана е мрежа на контакт лица во рамките на ВС во Босна 
и Херцеговина која е составена од именувани лица за родови прашања во единиците и 
командите на ВС на Босна и Херцеговина. Со одлука на министерот за одбрана за преземање 
активности за спроведување на акцискиот план за спроведување на Резолуцијата на СБ на 
ОН 1325 во Босна и Херцеговина, покрај другите активности преземени се и активности 
за именување на лица за родови прашања во МО на Босна и Херцеговина и ВС на Босна 
и Херцеговина. Потоа, со наредба на началникот на заедничкиот штаб на ВС на Босна и 
Херцеговина наложено им е на командите и на единиците да именуваат контакт лица за 
родови прашања во командите и единиците на ВС на Босна и Херцеговина до ниво на 
баталјон, односно единици од исто или повисоко ниво.

Задачата на овие лица покрај вршење на своите редовни должности е да вршат и следење, 
анализа на состојбата, известување и предлагање мерки по прашања на родовата 
рамноправност. Со именуваните лица, со поддршка на Штабот на НАТО во Сараево, двапати 
годишно се организираат работилници со цел поблиско запознавање на учесниците и 
учесничките со нивните задачи и обврски во согласност со нивните задолженија во рамките 
на командите и единиците на Вооружените сили на Босна и Херцеговина. Именуваните 
лица имаат обврска од тромесечно известување и известување по потреба, кон лицето 
именувано за родови прашања во ВС на Босна и Херцеговина. Во рамките на ВС на Босна 
и Херцеговина формирана е мрежа од контакт лица за родови прашања. Во завршна фаза 
е изработката на стандардни оперативни процедури (СОП) за контакт лицата за родови 
прашања во ВС на Босна и Херцеговина кои ќе ги одредуваат и опишуваат работите за нив.

Во Поранешна Југословенска Република Македонија во 2012 година беше формиран 
Комитет за родова рамноправност и родова перспектива во одбраната. Комитетот има 
претседател/ка на Комитетот од МО, заменик/заменичка претседател од Армијата, и 
секретар/ка од МО. Комитетот има вкупно 21 член од кои три се претставници на Армијата. 
Другите членови и членки се од МО, Факултетот за безбедност во Скопје, Институтот за 
безбедност, одбрана и мир на Филозофскиот факултет во Скопје, и еден претставник/чка на 
Амбасадата на САД.

Комитетот треба ја ревидира постојната Програма за еднакви можности за жените и мажите во МО и 
Армијата, со поддршка на носителите на активности кои се однапред утврдени со акцискиот план; да 
изврши анализа на застапеноста на жените во одбраната и односот кон нив. Комитетот исто така 
организира и меѓународни научни конференции за родова рамноправност и родова перспектива 
во одбраната и издаде вонредно издание на меѓународно списание за одбрана, безбедност и 
мир “Современа македонска одбрана“. Комитетот исто така е задолжен да спроведе анкета на 
јавното мислење за работата на МО и на Армијата на полето на родовата рамноправност.

Во тек е и именување советници за родови прашања во Министерството и во Генералштабот.

Во Црна Гора постојат механизми за родова рамноправност во МО, но не и во вооружените 
сили. Во согласност со Законот за родова рамноправност во МО постои координаторка во 
врска со прашањата поврзани со родовата рамноправност, која е од женски пол. 



Со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на МО, работите од областа 
на родовата рамноправност се внесени во описот на работното место координаторка, кое 
е систематизирано во Директоратот за човечки ресурси - Дирекцијата за управување со 
човечките ресурси. Координаторката извршува работи во врска со прашањата поврзани со 
родовата рамноправност под надлежност на Министерството и учествува во подготовката и 
спроведувањето на Планот за активности за остварување родова рамноправност во Црна 
Гора  (ПАОРР). Овие работи ги врши по пат на изработка на сопствени програми на мерки за 
остварување на ПАОРР во МО и во Војската на Црна Гора, во рамките на кои се утврдуваат 
и реализираат конкретни активности со рокови за извршување, носители на активности 
и следење на нивните ефекти. Исто така, поднесува и периодични и годишни извештаи и 
препораки за наредниот период, учествува во активностите на соработка на регионално и 
меѓународно ниво и предлага и соработува во спроведувањето на проектните активности со 
домашни и странски партнери.

Заради создавање услови за подобрување на функционирањето на институционалните 
механизми и ширење на мрежата на лица што се занимаваат со прашања од областа на 
родовата рамноправност, започнати се обуки на обучувачи/чки за прашања поврзани 
со родовата рамноправност во МО Војската на ЦГ. На овој начин ќе се формира мрежа 
на контакт лица за родова рамноправност во МО и Војската во Црна Гора, кои заедно со 
координаторката за родова рамноправност ќе ги спроведуваат идните активности, особено 
при изработката и реализацијата на НАП-от за спроведувањето на Резолуцијата 1325 на 
Советот за безбедност на ОН.

Во Србија е именувана советничка на министерот за одбрана за вршење на работите од 
делокругот на родова рамноправност. Советничката ги координира работите во врска со 
изработката на планови и акти, како и другите активности во врска со спроведувањето 
на политиката на родова рамноправност во МО, планира активности заради формирање 
секција на жени во соработка со репрезентативните синдикални организации, го 
следи реализирањето на мерките неопходни за континуирано водење евиденција за 
школувањето, усовршувањето и водењето во кариерата за жени. Советничката формулира 
препораки за воведување политики за родова рамноправност, решава прашања од 
интерес за постигнување родова рамноправност, нуди помош на аналитичките групи, на 
истражувачките тимови и лицата од доверба и учествува на меѓународни конференции. 

Исто така формирана е и аналитичка група на МО и на ВС за анализа на спроведувањето 
на Резолуцијата на Советот на безбедност на ОН 1325. Претставници на МО учествуваат во 
работата на мулти-секторското координативно тело на Владата на Србија и претседаваат со 
политичкиот совет за спроведување на НАП 1325. Во моментов се воведуваат механизми 
„на лица од доверба“ за спречување дискриминација и насилство врз основа на пол.

/ 4.9. САНКЦИОНИРАЊЕ НА РОДОВАТА 
ДИСКРИМИНАЦИЈА
Во Босна и Херцеговина Законот за забрана на дискриминацијата, на жртвите на 
дискриминација по која било основа им обезбедува повеќе инструменти што можат да се 
користат против институциите и поединците во јавната и приватната сфера од животот. 
Предвидени се кривични, прекршочни и заштитни мерки во случај кога е направена 
дискриминација. Одредбите од овој Закон се вклучени во подзаконската регулатива со која 
се регулира оваа област во МО на Босна и Херцеговина и ВС на Босна и Херцеговина.

Во Србија постои можност за санкционирање на родовата дискриминација доколку дојде до 
тоа. Таа е пропишана со Законот за рамноправност на половите.

И во Црна Гора, исто така, постои можност да се санкционира родовата дискриминација, како 
и во Поранешна Југословенска Република Македонија, каде законодавството предвидува 
кривични и прекршочни санкции.
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Во Црна Гора дискриминацијата врз основа на пол и родов идентитет е забранета со Уставот 
и законите.

Според Законот за Војската на Република Србија, забрането е привилегирање или скратување 
на правата или должностите на припадниците на Војската на Србија, особено поради расна, 
верска, полова или национална припадност или поради некое друго лично својство.

Законот за Војската на Црна Гора им гарантира еднакви права на лицата што се пријавуваат 
за прием во служба во војската. Се гарантира примената на начелата на транспарентност, 
правичност и еднакви права, без дискриминација по која било основа (пол, раса, јазик, вера, 
политичко или друго убедување, етничко или социјално потекло, имотна состојба, односно 
друг статус). Почитувањето на овие начела од Законот ги обезбедува министерот.

/ 4.10. КОРИСТЕЊЕ РОДОВО ЧУВСТВИТЕЛЕН ЈАЗИК
Во Босна и Херцеговина интензивно се спроведува процес на консултации заради 
дефинирање на употребата на родово чувствителен јазик во законите и интерните прописи. 
Во моментов, користењето на родово чувствителен јазик се потпира на личниот избор на 
лицето. Во Црна Гора се користи родово чувствителен јазик во органите и институциите 
во согласност со Законот за родова рамноправност.  Во Србија во текот на 2012 година, 
со измените на Правилата на службата на Војската на Србија е регулирано воведувањето 
на родово чувствителен јазик во службеното обраќање за припадничките на женскиот 
пол, офицерите и подофицерите и цивилните лица на служба во Војската на Србија (на 
пример: кадетка, војничка, госпоѓо поручничке). Во Поранешна Југословенска Република 
Македонија не се користи родово чувствителен јазик.

/ 4.11. КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ
Во сите четири земји постои кодекс на однесување. Во Босна и Херцеговина се спроведува 
обука за кодексот на однесување. Кодексот на однесување не содржи референци поврзани 
со родовата рамноправност. Во тек е подготовка на Кодекс на етичко однесување на воените 
лица во Министерството за одбрана и Вооружените сили на Босна и Херцеговина, кој е во 
фаза на нацрт и кој содржи референци поврзани со родовата рамноправност.  Во нацртот се 
наведува дека воените лица во МО и ВС на Босна и Херцеговина се должни да го почитуваат 
Законот за рамноправност на половите во сите активности на единиците, командите и ВС на 
Босна и Херцеговина во целина. Со еден член на овој кодекс строго се забранува половата 
дискриминација.

Во Поранешна Југословенска Република Македонија постои кодекс на однесување кој 
вработените се должни да го почитуваат, но тој не содржи референци поврзани со родовата 
рамноправност.

Со Законот за Војската на Црна Гора пропишано е дека лицето кое за прв пат се прима 
во служба во војската треба задолжително да се запознае со кодексот на воената етика. 
Со законот понатаму се пропишува редовна обука со која лицата на служба во војската 
се запознаваат со Кодексот на воена етика, а се спроведува најмалку еднаш годишно. Во 
Кодексот на воена етика стои дека лице на служба во војската, меѓудругото, е должно да 
ги почитува личноста и достоинството на претпоставените, подредените и другите лица 
на служба во војската и во вршењето на службата да постапува без дискриминација и 
предрасуди во врска со полот, расата, верата, возраста, брачниот статус, имотната состојба 
и која било друга различност на лицата. 

Во Војската на Србија вработените потпишуваат дека се запознаени со Кодексот на честа 
за припадниците на Војската на Србија. Кодексот на честа ја содржи следнава реченица во 
врска со родовата рамноправност: „Припадник на Војската на Србија се раководи според



општите морални начела на воената професија и ги промовира нејзините основни 
вредности, така што ги негува и развива сопствените квалитети и ги прифаќа и почитува 
нормите на однесување: 1) со татковината е во однос со заклетва и безусловно ја брани; 2) ги 
почитува, чува и брани државните и воените обележја и достоинствено ја носи униформата 
на Војската на Србија, во службата и надвор од неа; 3) при извршувањето на борбените 
задачи: употребува сила само ако е неопходно; постапува човечки со заробениот непријател 
и цивилите, особено со постарите лица, жените и децата; итн.“

/ 4.12. ПРЕВЕНЦИЈА НА СЕКСУАЛНО 
ВОЗНЕМИРУВАЊЕ 
НА КОГО ДА МУ СЕ ПРИЈАВИ СЕКСУАЛНО ВОЗНЕМИРУВАЊЕ  

Во сите четири министерства за одбрана и во сите четири вооружени сили постојат 
механизми за санкционирање на сексуалното вознемирување. 

Во случај на сексуално вознемирување жртвите во Босна и Херцеговина можат покрај по 
линија на командување, да се обратат и директно до Генералниот инспекторат на МО на Босна 
и Херцеговина или на инспекторите во командите и единиците на ВС на Босна и Херцеговина. 
Исто така, можат да се обратат и до Канцеларијата на парламентарниот воен повереник.

Во Поранешна Југословенска Република Македонија жртвите на сексуално вознемирување 
можат да се обратат до претпоставениот или да поднесат претставка до надлежните комисии 
и тела. Во Поранешна Југословенска Република Македонија во Министерството за одбрана 
постои омбудсман во секторот за инспекција во областа на одбраната. Постои законска 
обврска за именување посредник во согласност со Законот за заштита од вознемирување 
на работното место.

Во Црна Гора жртвите на сексуалното вознемирување можат да се обратат до: посредникот 
помеѓу странките во случајот, во согласност со Законот за забрана на малтретирање на работа 
и до Главниот инспектор за одбрана, во согласност со Законот за одбрана и Законот за Војската 
на Црна Гора. Исто така, можат да покренат и постапка за мирно решавање на споровите во 
Агенцијата за мирно решавање на спорови, а и судска постапка која може да биде: кривична 
постапка, доколку лицето сака лицето што вршело дискриминација за ова прашање да одговара 
кривично, или парнична постапка, ако лицето претрпело материјална или нематеријална штета.

Во Србија во случај на сексуално вознемирување вработениот треба да се обрати до лицето кое 
во неговата единица или установа е одредено како лице за поддршка или до лицето овластено 
за поднесување барање за заштита од малтретирање, односно до друго лице во кое има доверба, 
заради предочување на проблемот и добивање совети за начинот на понатамошно постапување и 
решавање на спорната ситуација. Заради спроведување на Законот за спречување на малтретирање 
на  работа и Правилникот за правилата на однесување на вработените во врска со спречувањето 
и заштитата од малтретирање на работа, надлежниот старешина одредува едно лице за референт 
за безбедност и заштита на здравјето на работа и заштита на животната средина, како лице кое е 
овластено за покренување постапка за заштита од малтретирање; едно лице како лице за поддршка, 
на кого вработениот што се сомнева дека е изложен на малтретирање може да му се обрати заради 
добивање совети и поддршка, и три лица кои се ставени на списокот за посредници со цел да се 
водат постапки за посредување во постапката за заштита од малтретирање на работа.  

КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИ СЕКСУАЛНО ВОЗНЕМИРУВАЊЕ 

Во Босна и Херцеговина сексуалното вознемирување може да се пријави по пат на телефон, 
во писмена форма, по електронска пошта, лично доаѓање и сл. Со упатството за работа на 
Генералниот инспекторат и инспекторите во ВС на Босна и Херцеговина се предвидува сите 
заинтересирани лица (жртви или трети лица) да можат да пријават каков било облик на
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неправилности, меѓу кои и сексуално вознемирување. Пријавувањето може да се изврши со 
употреба на сите комуникациски средства и лично. За пријавување постои образец наречен 
ИГАР (Барање за делување на инспектор). Барањето може да се поднесе до инспекторите во 
единиците, а исто така и до командирот во единиците, кои се должни истиот да го достават до 
Генералниот инспекторат во рок од четириесет и осум часа. Генералниот инспекторат делува 
според сите пријави кои не се постари од три години, освен во случаи на сторено кривично дело, 
кога роковите се во согласност со роковите предвидени во Кривичниот законик.

Во Поранешна Југословенска Република Македонија сексуалното вознемирување се 
пријавува по командна линија преку службен разговор, како и со претставка, во согласност 
со постапките содржани во Законот за заштита од вознемирување на работното место, во 
кој се регулираат правата, обврските и одговорностите на вработените и работодавците во 
врска со спречувањето на физичкото и психичкото вознемирување врз основа на полот 
на работното место. Во истиот закон се опишани и мерките и постапките за заштита од 
вознемирување на работното место, како и други прашања од таа област.

Во Црна Гора постапката, врз основа на пријава во случај на сексуално вознемирување во војската, 
ја спроведува главниот инспектор за одбрана. Според законската рамка со која се дефинира 
оваа област, вработениот/та што смета дека бил/а изложен/а на сексуално вознемирување 
поднесува писмено барање за покренување постапка за заштита од сексуално вознемирување 
до посредникот, односно до работодавецот ако не бил одреден посредник, кој е должен, во рок 
од три дена од денот на прием на барањето да покрене постапка за посредување. Постапката 
мора да заврши во рок од 8 дена. Во постапката за посредување може да учествува претставник/
чка на синдикатот и претставник/чка на вработените. Постапката за посредување е затворена 
за јавноста и податоците собрани во текот на посредувањето можат да им се соопштуваат само 
на учесниците во постапката и на органите надлежни за заштита од сексуално вознемирување/
мобинг. Доколку работодавецот не презел привремени мерки (забрана за приближување за 
лицето кое врши сексуално вознемирување/мобинг до вработениот што е изложен на сексуално 
вознемирување/мобинг и промена на работна просторија за лице на кое се однесува пријавата 
за вознемирување), вработениот кој е изложен на сексуално вознемирување, вознемирување/
мобинг има право да ја прекине работата до завршувањето на постапката за посредување, 
доколку, според мислење на лекар специјалист од надлежна здравствена установа, му се 
заканува непосредна опасност по здравјето или животот. Вработените што не се задоволни од 
резултатот на постапката за заштита од сексуално вознемирување, вознемирување или мобинг 
кај работодавецот, можат да покренат постапка за заштита пред Агенцијата за мирно разрешување 
работни спорови или пред надлежниот суд. Товарот на докажување дека немало однесување што 
претставува вознемирување/мобинг е кај тужениот, односно на другата страна во спорот13.

Во Србија вработениот кој е жртва на сексуално вознемирување се обраќа до лицето кое во 
неговата единица или установа е одредено како лице за поддршка или на лицето овластено за 
поднесување барање за заштита од малтретирање, односно до друго лице во кое има доверба, 
заради предочување на проблемот и добивање совети за начинот на понатамошно постапување 
и решавање на спорната ситуација.  По разговорите со наведените лица, ако вработениот така 
одлучи, поднесува образложено барање за покренување постапка за заштита од малтретирање 
непосредно до старешината на командата, единицата и установата на положба командант на 
баталјон, еднаква на неа или на повисока позиција, до раководителот, односно старешината на 
организациската единица на Министерството за одбрана и Генералштабот на Војската на Србија 
на позиција началник на управа, еднаков на него или на повисока позиција во кои лицето се 
наоѓа на должност (понатаму во текстот: надлежен старешина). Барањето може да го поднесе 
и лице надлежно за работите на безбедноста и здравјето на работа со писмена согласност на 
вработениот што смета дека бил изложен на малтретирање. По поднесеното барање, надлежниот 
старешина ќе постапи според постапката утврдена во Законот и Правилникот. Вработениот 
кој смета дека бил изложен на малтретирање или сексуално вознемирување од страна на 
надлежниот старешина може да се обрати непосредно до судот, со поднесување  тужба за 
заштита од такво однесување, без претходно да покрене постапка за заштита кај работодавецот.

13  Владата на Црна Гора на седницата од 11.07. 2013 година усвои предлог закон за измени и дополнување на Законот за забрана 
на дискриминацијата во кој, кога ќе биде донесен во парламентот, како посебен облик на дискриминација ќе биде воведено 
сексуалното вознемирување.



ПРИЈАВЕНИ СЛУЧАИ НА СЕКСУАЛНО ВОЗНЕМИРУВАЊЕ

Во Поранешна Југословенска Република Македонија забележани се два случаи на сексуално 
вознемирување на работното место. Во Србија врз основа на податоците од аналитичката група 
на МО и ВС, односно врз основа на извештајот од управата за човечки ресурси (Ј-1) ГШ на ВС, 
има евидентирани вкупно три случаи на сексуално вознемирување во Војската на Србија на кои е 
соодветно реагирано. 

Во Поранешна Југословенска Република Македонија процесиран е случај, но без краен резултат. Во 
Србија случаите не се процесирани, извршени се службени разговори, а сторителите се отстранети 
од службените должности.

Статистика поделена по пол за сторителите и жртвите не се води ни во МО на Црна Гора ни 
во Поранешна Југословенска Република Македонија. Во Босна и Херцеговина генералниот 
инспекторат води евиденција во која се наоѓаат и овие податоци за секој поединечен случај. Во 
Србија постои статистика: сторители на сексуално вознемирување се тројца мажи, а жртви на 
сексуалното вознемирување се три жени. 

Во Србија во план е воведување евиденција и родово одделени статистики за кршење на човековите 
права во Управата за традиција, стандарди и ветерани на секторот за човечки ресурси на МО.

ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ СО ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА 
ПРИЈАВУВАЊЕ СЕКСУАЛНО ВОЗНЕМИРУВАЊЕ И ОХРАБРУВАЊЕ 
НА ЖРТВИТЕ ДА ПОДНЕСАТ ПРИЈАВИ 

Генералниот инспекторат на МО на Босна и Херцеговина и инспекторите на ВС на Босна 
и Херцеговина преку планирана редовна обука и секојдневни контакти со припадниците 
на ВС на Босна и Херцеговина, покрај обуката од областа на етиката и професионализмот, 
што вклучува и кодекс на однесување, редовно ги охрабруваат сите лица да пријават 
неправилности. Тоа опфаќа и објаснување на основните принципи на работа на инспекторите 
и начинот на комуникација со нив. 

Во Поранешна Југословенска Република Македонија жртвите се охрабруваат преку 
подигање на свеста низ обуки, на кои имаат можност да се запознаат со процедурите и 
начинот на пријавување.

Во Црна Гора МО, како работодавец, во согласност со Законот за забрана на малтретирање 
на работа, е должно заради препознавање, превенција и спречување мобингот да 
спроведува мерки на известување и оспособување на вработените и нивните претставници 
за причините, појавните облици и последиците од вршењето на сексуално вознемирување, 
а во согласност со правилникот што го има донесено Министерството за труд и социјална 
политика. Со Законот за војската е пропишано дека лице во служба на војската, заради 
заштита на своите права, за сите прашања од областа на трудот и функционирањето на 
командата и единицата во која се наоѓа во служба, како и заради заштита на своите права 
може да се обрати и на инспекторот за одбрана. Исто така, вработените преку посетување 
семинари и работилници што ги организира управата за персонал, во рамките на програмата 
за стручно оспособување на државните службеници и намесници, можат да се запознаат со 
законските постапки кога се работи за мобинг и за сексуално вознемирување на работното 
место. Владата на Црна Гора усвои Предлог закон за измени и дополнување на Законот 
за забрана на дискриминацијата со кој како посебен облик на дискриминација е воведено 
сексуалното вознемирување, наместо мобингот, кој е регулиран со lex specialis. Сега следи 
негово усвојување во парламентот, а потоа Министерството за човечки и малцински права 
во наредниот период ќе организира и посебни едукации и семинари на оваа тема.

Во Србија, исто така, ги охрабруваат жените да пријават случаи на сексуално вознемирување, 
а вработените ги информираат преку писмени известувања.

92. 4. УСЛОВИ ЗА РАБОТА /



/ 5. РОДОВА СЕНЗИТИВИЗАЦИЈА И 
ЕДУКАЦИЈА

/ 5.1. ЕДУКАЦИЈА И СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ 
ЗА РОДОВАТА РАМНОПРАВНОСТ
Во Босна и Херцеговина постојат задолжителни содржини од областа на родовата 
рамноправност во рамките на основната обука за прием на кандидати и кандидатки во 
служба. Обуката трае два училишни часа во склоп на основната воена обука. Обуката ја вршат 
претставници на МО на Босна и Херцеговина и ВС на Босна и Херцеговина во соработка 
со штабот на НАТО во Сараево. Опфатени се теми за Резолуцијата на СБ на ОН 1325, за 
прашања на родот и родовата рамноправност воопшто и за активностите што МО на Босна 
и Херцеговина и ВС на Босна и Херцеговина ги преземаат за реализација на активностите 
од областа на родовата рамноправност.

Во Босна и Херцеговина усовршувањето од областа на родовата рамноправност се 
организира од 2008 година преку курсеви, семинари, работилници, конференции и 
студиски патувања. Во тие облици на едукација учествувале околу 30% од припадниците и 
припадничките на ВС на Босна и Херцеговина.

Во Поранешна Југословенска Република Македонија од 2007 година се организира 
стручно усовршување преку соработка со партнерските земји (Норвешка и Шведска), телата 
на меѓународните организации (ОН, НАТО, UNDP, UN WOMEN), со учество на курсеви, 
семинари, работилници, трибини, конференции и сл.

Во Црна Гора не постои како задолжителен предмет во образовниот систем, но оваа област 
се третира по основните и средните училишта преку граѓанско воспитување, додека во 
системот на државната управа од 2011 година се воведуваат содржини од областа на родовата 
рамноправност, а се реализираат преку организирање семинари и работилници, како и преку 
стручни усовршувања преку кои се врши едукација на припадниците на војската од областа на 
родовата рамноправност. 

Во 2013 година во сите единици на Војската на Црна Гора се започна со активности на 
континуирана едукација на вработените за Резолуцијата на СБ на ОН 1325, која е сместена 
во инструкцијата за обука на ВЦГ во 2013 година и се наоѓа во календарот на значајни 
настани на војската за оваа година. Се работи за едукација што се организира преку 
одржување семинари и предавања на кои вработените во војската преку видео презентации 
и дискусија со претседавачите се запознаваат со уставната и законската рамка, државните 
политики и почитувањето на обврските од Резолуцијата 1325 на Советот на безбедност на 
ОН, преку регионална соработка од областа на родовата рамноправност со посебен осврт 
на спроведувањето на Резолуцијата на СБ на ОН 1325 во регионот и искуствата во врска со 
неа. Се работи за континуирана активност која сè уште трае, но значен е и континуитетот 
на запознавањето на поголем број вработени со законодавство за спречување на 
дискриминацијата во земјата и со меѓународната регулатива. Во 2012 година околу 200 
вработени поминаа низ слични предавања.

Во Србија постојат содржини од областа на родовата рамноправност и тоа на основните 
студии на воената академија и на сите нивоа на усовршување во школата за национална 
одбрана. Со инструкцијата за обука во МО и ВС за 2013 година се предвидува реализација 
на темата Реформа на секторот на безбедноста и родовата перспектива. Покрај тоа, 
периодично, дел од припадниците на војската се упатува на различни курсеви и семинари 
од областа на родовата рамноправност, а стекнатите знаења преку информирање им се 
пренесуваат и на другите припадници на единицата.
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Наставните планови и програми се прилагодени на воено-образовните установи на сите 
нивоа (воена гимназија, воена академија, командно-штабно усовршување и генералштабно 
усовршување), преку темите кои ги обработуваат прашањата на родова рамноправност. 
На пример, темата за заштита на жените и девојките од сите облици на насилство во воена 
и во вонредни состојби ќе биде посебно обработена во рамките на предметот меѓународно 
хуманитарно право, на прва година студии на Воената академија. Катедрата на општествени 
науки и катедрата за менаџмент во училишната 2011/2012 година воведоа наставни содржини 
за родова рамноправност по предметите социологија, етика, право на одбрана и меѓународно 
право. Посебно значајни се темите што се однесуваат на примената на меѓународното 
хуманитарно право од аспект на заштита на жените и девојките од насилства во конфликтни и 
пост-конфликтни состојби, кои се и составен дел од обуката на припадниците на Министерството 
за одбрана и на Војската на Србија за учество во мултинационални операции на ОН.

Во Школата за национална одбрана се спроведуваат поединечни содржини од областа 
на родовата рамноправност во рамките на темите за управување со човечките ресурси: 
тема на командно-штабното усовршување е обука и образование на жените во системот на 
одбраната; на генералштабно усовршување: наведување на жените во системот на одбрана, 
а на високите студии за безбедност и одбрана: жени лидери. 

Стручното усовршување на тема родова рамноправност започна пред усвојувањето на НАП-
от за примена на Резолуцијата на СБ на ОН 1325, почнувајќи од 2009 година на семинарот 
организиран од Белградскиот фонд за политичка извонредност на тема „Спроведување на 
Резолуцијата на СБ на ОН 1325 во Србија“, на кој беа повикани да учествуваат и претставници 
на МО. По усвојувањето на НАП за примена на Резолуцијата на СБ на ОН 1325, во текот на 
2010 и 2011 година, 18 лица од МО и ВС поминаа низ обука во организација на Белградскиот 
фонд за политичка извонредност, Белградскиот центар за безбедносна политика и Мисијата 
на ОБСЕ во Србија, на тема „Воведување родова перспектива во реформата на секторот 
за безбедност“. Во периодот по усвојувањето на НАП-от, со обука и едукација за родова 
рамноправност во МО и ВС беа опфатени повеќе од 650 лица (од кои 105 жени и 90 мажи 
припадници на Војската на Србија).

ОБУКА ЗА РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ ЗА РАКОВОДИТЕЛИ И ЗА 
КОМАНДНИОТ КАДАР

Во Босна и Херцеговина за раководителите или за командниот кадар е задолжително 
посетување бука за родова рамноправност, додека во Црна Гора и Србија не е. Во Поранешна 
Југословенска Република Македонија првата обука за родова рамноправност за раководителите 
и командниот кадар е спроведена во септември 2013 година, и се планира до крајот на годината 
да се организираат слични обуки.

Во Босна и Херцеговина за раководителите или за командниот кадар се одржуваат обуки во 
организација на Агенцијата на државна служба, Агенцијата за рамноправност на половите 
и на Штабот на НАТО во Сараево.

Во Црна Гора во текот на 2012 година дел од командниот кадар посетуваше обуки за родова 
рамноправност кои беа организирани во врска со Резолуцијата 1325 на Советот за безбедност на ОН. 

Во Србија обуката поврзана со родовата рамноправност е единствена, но се настојува 
раководниот кадар да биде присутен во што поголема мерка на различни облици на обука 
поврзани со прашањата од родовата рамноправност.

ОБУКА ЗА РАКОВОДИТЕЛИ И КОМАНДЕН КАДАР ЗА ОДРЖУВАЊЕ 
НА РАБОТНО ОПКРУЖУВАЊЕ БЕЗ ВОЗНЕМИРУВАЊЕ

Во Босна и Херцеговина обуките се изведуваат преку модули кои опфаќаат повеќе теми 
(етика, тим и тимска работа, управување со стресот, мобинг). Сите припадници на ВС на 
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Босна и Херцеговина годишно посетуваат еднодневна обука за Кодексот на однесување, а 
со обуката е опфатено и прашањето на сексуално вознемирување. 

Во Црна Гора преку редовните обуки на Управата за персонал се обработуваат и овие теми.

Во Поранешна Југословенска Република Македонија за раководниот, односно командниот 
кадар во изминатиот период се спроведени  обуки од областа на заштита од вознемирување 
во работната средина на следниве теми: Согорување работното место, Комуникациски 
вештини во работната средина, Мобинг и разрешување на конфликти на работното место.

Во Србија за сите лица вработени во МО и ВС, во согласност со Законот за спречување на 
малтретирањето на работа и Правилникот за правилата на однесување на работодавците и 
вработените во врска со превенцијата и заштитата од малтретирање на работата им е доставено 
известување за забрана за малтретирање на работа и за правата, обврските и одговорностите 
на вработениот и работодавецот во врска со забраната за вршење  малтретирање.

Во врска со тоа, заради спроведување на наведениот закон и правилник, одредени се лица 
овластени за покренување постапка за заштита од малтретирање, лица за поддршка, како 
и лица за улогата посредник со цел водење постапка за посредување во постапката за 
заштита од малтретирање на работа.

Покрај тоа, во рамките на курсевите од областа на општествените науки, Воената академија ги 
организира следниве курсеви: Професионална воена етика, Мобинг и заштита од мобингот во 
војската, Дидактичко-методички курс за наставниците и соработниците во високите школи.

/ 5.2. ЕДУКАЦИЈА ЗА РОДОВАТА РАМНОПРАВНОСТ 
ЗА УЧЕСТВО ВО МУЛТИНАЦИОНАЛНИ ОПЕРАЦИИ
Обуката за подготовка на мултинационални операции во Босна и Херцеговина се врши 
во центарот за обука за операции за поддршка на мирот. Сите офицерски и подофицерски 
курсеви за мировните операции имаат родов модул во траење од 1 до 3 часа, што вклучува 
теоретско предавање и кратка практична вежба /дискусија.

Центарот за обука за операции за поддршка на мирот разви специјалистички курс за 
значењето на родот во операциите за поддршка на мирот, „Utility of Gender on Peace 
Support Operations“, што се спроведува еднаш годишно за припадниците на ВС на Босна 
и Херцеговина и за другите меѓународни студенти, заради подготовка на полициските и 
воените офицери од земјите на Западен Балкан ефективно да служат во идните мисии. Овој 
курс е во процес на акредитација од страна на НАТО и ОН.

Во Босна и Херцеговина обуката од областа на родовата рамноправност и Резолуцијата 
на СБ на ОН 1325 за жените, мирот и безбедноста е предуслов за распоредување во 
мултинационална операција. 

Во Поранешна Југословенска Република Македонија Резолуцијата на СБ на ОН 1325 
е составен дел од задолжителната обука пред испраќањето во мисија и опфаќа теми на 
родово чувствително однесување поврзани со културолошкиот контекст на мисијата.

Во Србија родовата рамноправност е задолжителна содржина и составен дел од подготовката 
и обуката пред упатувањето во мултинационални операции. Со спроведувањето на оваа 
тема се подига нивото на подготвеност на припадниците на контингентот на Војската на 
Србија (ВРС) за извршување на доделените задачи во зоната на одговорност, како што се: 
патролирање во мешовити (машко-женски) тимови, претрес на лица, работа на набљудувачки 
станици и набљудување на критични реони, изработка на родово чувствителни извештаи, 
разбирање на родовите прашања во процесите на разоружување, демобилизација и 
реинтеграција, заштита на цивилите, стекнување и изградба на меѓусебна доверба помеѓу 
припадниците на ВРС и локалното население, разбирање на потребата на сите членови на 
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локалното население (мажи, жени, момчиња и девојчиња) и целосен увид во оперативната 
состојба на теренот, што придонесува кон поголем степен на заштита на ангажираните 
сили и средства. Значењето на оваа тема, меѓудругото, се покажува и во зголемувањето на 
оперативната ефикасност и степенот на заштита на припадниците на контингентот на ВРС. 

Во рамките на спроведувањето на „Меѓународниот курс за штапски офицери во 
мултинационални операции” се реализира тема со која се интегрира родовата рамноправност 
во процесот на оперативно планирање. Покрај тоа, врз основа на анализата на учеството во 
мултинационални операции, како и врз основа на размената на искуства на инструктори по 
обука за учество на курсеви во странство, искуствата и научените лекции се интегрираат во 
рамките на темата „Родот во мултинационалните операции” .

Беа организирани и два курса „Родот во мултинационалните операции” што ги спроведе 
Центарот за мировни операции со поддршка на агенцијата на ОН за жени и организациите 
од граѓанското општество. Во центарот за мировни операции во 2012 година беа образовани 
30 лица (од кои 15 припадници на МО и ВС) за советници за род на командантот на 
националните контингенти во мултинационалните операции. 

/ 6. ПРЕПОРАКИ  
Главна цел:  континуирано да се работи на зголемување на застапеноста 
на жените во вооружените сили на земјите од Западен Балкан, а посебно на 
местата на одлучување, креирање и спроведување политики.

1) Да се развие, усвои и примени долгорочен стратешки пристап со цел зголемување на бројот 
на квалификувани кандидатки во вооружените сили.

2) Да се именуваат, обучат и континуирано да се поддржуваат лицата задолжени за родови прашања, 
прецизно да се дефинира нивната улога и делокруг на работа на различните нивоа во вооружените сили. 
3) Со цел да се подигне капацитетот за родово чувствително управување со персоналот: 
                 a) да се унапредат капацитетите за водење родово чувствително статистички податоци;
               b) да се унапредат кадровските бази на податоци;  
 ц) да се обезбеди квалитативно и квантитативно родово чувствително следење  
                   на развојот во кариерата и флуктуациите на персоналот, како и соодветно уредување
                     на системот за прибирање, дисеминација и анализирање на тие податоци.

4) Да се зголеми застапеноста на жените на стручните усовршувања и школувања преку поттикнување 
на носителите на одлуки да идентификуваат и упатат квалификувани жени, како и преку охрабрување 
на жените да се пријавуваат.

5) Да се прилагоди инфраструктурата, униформите и опремата кон условите за работа на жените.

6) Да се унапредат мерките за усогласување на приватниот и професионалниот живот. 

7) Да се охрабрат жртвите да пријават родова дискриминација и сексуално вознемирување 
и да се зајакнат механизмите за реагирање и заштита.

8) Систематски да се воведе содржина за родова рамноправност низ целокупниот систем на обука 
и образование.

9) Да се воведе родово чувствителен јазик и да се промовира неговото користење.

10) Да се охрабруваат и да се обучуваат жените за учество во мултинационални операции.

11) Да се продолжи соработката и да се зајакнат механизмите за регионална соработка за 
родова рамноправност помеѓу МО од Западен Балкан.

96. 6. ПРЕПОРАКИ /



97.АНЕКС А /

АНЕКС A: ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ 
ВО ОРУЖЕНИТЕ СИЛИ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

МОМЕНТАЛЕН % (ПОДАТОЦИ ОД 2012 ГОДИНА) НА ВКУПНИОТ 
ПЕРСОНАЛ ПОДЕЛЕН ПО СЛУЖБИ

МОМЕНТАЛЕН % (ПОДАТОЦИ ОД 2012 ГОДИНА) НА ЖЕНИ 
ВОЕНИ ЛИЦА АКТИВНИ ВО МИРОВНИ ОПЕРАЦИИ(3)

 
(1) Во други служби спаѓаат сите други категории што не се спомнати (на пр. цивилни лица во воена служба, медицински 
персонал, административен персонал, воена полиција, резервисти со полно работно време или пола работно време (ве 
молиме наведете).
(2) Не персонал на обука туку само активен воен персонал.
(3) Сите долготрајни операции во странство, било да се работи за НАТО, ОН, ЕУ итд.
(4) Не персонал на обука туку само активен воен персонал.
(5) Во други служби спаѓаат сите други неспомнати категории (на пр. цивилни лица во воена служба, медицински персонал, 
административен персонал, воена полиција, резервисти со полно работно време или пола работно време (ве молиме 
наведете).



ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МОМЕНТАЛЕН % (ПОДАТОЦИ ОД 2012 ГОДИНА) НА ВКУПНИОТ 
ПЕРСОНАЛ ПОДЕЛЕН ПО СЛУЖБИ

МОМЕНТАЛЕН % (ПОДАТОЦИ ОД 2012 ГОДИНА) НА ЖЕНИ 
ВОЕНИ ЛИЦА АКТИВНИ ВО МИРОВНИ ОПЕРАЦИИ(3)

 
(1) Во други служби спаѓаат сите други категории што не се спомнати (на пр. цивилни лица во воена служба, медицински 
персонал, административен персонал, воена полиција, резервисти со полно работно време или пола работно време (ве 
молиме наведете).
(2) Не персонал на обука туку само активен воен персонал.
(3) Сите долготрајни операции во странство, било да се работи за НАТО, ОН, ЕУ итд.
(4) Не персонал на обука туку само активен воен персонал.
(5) Во други служби спаѓаат сите други неспомнати категории (на пр. цивилни лица во воена служба, медицински персонал, 
административен персонал, воена полиција, резервисти со полно работно време или пола работно време (ве молиме 
наведете).
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ЦРНА ГОРА

МОМЕНТАЛЕН % (ПОДАТОЦИ ОД 2012 ГОДИНА) НА ВКУПНИОТ 
ПЕРСОНАЛ ПОДЕЛЕН ПО СЛУЖБИ

МОМЕНТАЛЕН % (ПОДАТОЦИ ОД 2012 ГОДИНА) НА ЖЕНИ 
ВОЕНИ ЛИЦА АКТИВНИ ВО МИРОВНИ ОПЕРАЦИИ(3)

(1) Во други служби спаѓаат сите други категории што не се спомнати (на пр. цивилни лица во воена служба, медицински 
персонал, административен персонал, воена полиција, резервисти со полно работно време или пола работно време (ве 
молиме наведете).
(2) Не персонал на обука туку само активен воен персонал.
(3) Сите долготрајни операции во странство, било да се работи за НАТО, ОН, ЕУ итд.
(4) Не персонал на обука туку само активен воен персонал.
(5) Во други служби спаѓаат сите други неспомнати категории (на пр. цивилни лица во воена служба, медицински персонал, 
административен персонал, воена полиција, резервисти со полно работно време или пола работно време (ве молиме 
наведете).



СРБИЈА

МОМЕНТАЛЕН % (ПОДАТОЦИ ОД 2012 ГОДИНА) НА ВКУПНИОТ 
ПЕРСОНАЛ ПОДЕЛЕН ПО СЛУЖБИ

МОМЕНТАЛЕН % (ПОДАТОЦИ ОД 2012 ГОДИНА) НА ЖЕНИ 
ВОЕНИ ЛИЦА АКТИВНИ ВО МИРОВНИ ОПЕРАЦИИ(3)

 
(1) Во други служби спаѓаат сите други категории што не се спомнати (на пр. цивилни лица во воена служба, медицински 
персонал, административен персонал, воена полиција, резервисти со полно работно време или пола работно време (ве 
молиме наведете).
(2) Не персонал на обука туку само активен воен персонал.
(3) Сите долготрајни операции во странство, било да се работи за НАТО, ОН, ЕУ итд.
(4) Не персонал на обука туку само активен воен персонал.
(5) Во други служби спаѓаат сите други неспомнати категории (на пр. цивилни лица во воена служба, медицински персонал, 
административен персонал, воена полиција, резервисти со полно работно време или пола работно време (ве молиме 
наведете). 
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АНЕКС Б: ПРАВНА РАМКА

Босна и Херцеговина

Правната рамка на државата е обемна. Бројни правни документи ја промовираат областа 
на човековите права, односно правата на жените. Воведувањето на принципите на 
родова рамноправност во правните, институционалните и политичките рамки во Босна и 
Херцеговина е засновано врз обврските што произлегуваат од меѓународните документи и 
членството во меѓународните сојузи и тела.   
 • Устав на Босна и Херцеговина, Анекс 1 на Општата рамковна спогодба за мир во
                  Босна и Херцеговина (во рамките на кои се наведени 16 меѓународни конвенции
                  од областа на човековите прави, вклучувајќи ја тука и CEDAW).
               • Закон за рамноправност помеѓу половите во Босна и Херцеговина
               • Закон за омбудсманот за човекови права на Босна и Херцеговина
               • Закон за забрана на дискриминација во Босна и Херцеговина
               • Закон за државна служба
               • Закон за труд
               • Родов акциски план на Босна и Херцеговина 

Законските и подзаконските акти на институциите на одбраната на Босна и Херцеговина 
(закони, правилници, политики) се усогласени со одредбите на меѓународните документи 
што ја третираат областа на човековите права (конвенции, резолуции, протоколи и спогодби), 
ратификувани од страна на парламентот на Босна и Херцеговина, како и со домашното 
законодавство со кое се промовираат прашањата на родова рамноправност.
               • Закон за одбрана на Босна и Херцеговина
               • Закон за служба во Вооружените сили на Босна и Херцеговина
               • Закон за парламентарниот воен повереник на Босна и Херцеговина
                • Закон за учество на припадниците на Вооружените сили на Босна и Херцеговина,
                  на полициските службеници, државните службеници и другите вработени, во
                     операциите  за поддршка на мирот 
 

Поранешна Југословенска Република Македонија

  • Устав 
               • Закон за одбрана
               • Закон за служба во Армијата
               • Закон за државните службеници
               • Закон за еднакви можности помеѓу мажите и жените
               • Закон за спречување и заштита од дискриминација
               • Закон за социјална заштита
               • Национална стратегија за заштита од семејно насилство за периодот
                   од 2008 до 2011 година
               • Национален акциски план за родова рамноправност (2007-2014). 
               • Национален акциски план за спроведување на Резолуцијата на СБ на ОН 1325
               • Стратегија за родова рамноправност – донесена во декември 2012 година



Црна Гора

  • Устав 
               • Закон за одбрана
               • Закон за родова рамноправност
               • Закон за заштита на човековите права
               • Закон за забрана на дискриминацијата
               • Закон за труд
               • Закон за заштита од насилство во семејството
               • Закон за забрана на малтретирање на работа
               • Закон за Војската на Црна Гора
               • Кривичен законик

 

Србија

  • Устав на Република Србија
               • Закон за рамноправност помеѓу половите
               • Закон за одговорноста за кршење на човековите права
               • Закон за државните службеници
               • Закон за Војската на Србија
               • Закон за одбрана
               • Закон за воена, работна и материјална обврска
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АНЕКС Ц: СИСТЕМ НА ВОЕНО 
ОБРАЗОВАНИЕ
Обуката и образованието се идентични и за жените и за мажите во сите четири земји.

Во Босна и Херцеговина едукацијата на припадниците/припадничките на МО и ВС на Босна 
и Херцеговина се реализира за различни видови обуки (курсеви, семинари, работилници, 
конференции/размена на информации, искуства и практики) и се изведува во земјата и во 
странство. Со оглед дека во Босна и Херцеговина нема училишта со воена насока ниту, пак, 
воени академии, обуката  и образованието се вршат преку програми на билатерална соработка.

Министерството за одбрана ги образува кадетите во воените академии во странство во 
согласност со плановите за образование и усовршување и понудите за образование во 
странство. Планирање на стручното образование, усовршување и обучување е составен 
дел од управувањето со персоналот. Програмата за стручно образование, усовршување и 
обучување воени лица се изработува врз основа на планот за професионален развој кој го 
опфаќа и предвидува професионалниот пат на поединецот.

Со одредбите на Законот за служба во вооружените сили на Босна и Херцеговина е 
регулирано правото и обврската на стручно насочување и образование и правото на 
школување и усовршување на професионални воени лица и стипендирање на студенти на 
факултет и ученици од средни училишта од населението за да се пополнат формациските 
места и да се вклучат кадети во воено-образовните институции.

Војниците по договор се регрутираат од населението врз основа на јавен оглас за прием. 
Ист начин е предвиден и за регрутирање  подофицери и офицери од населението по пат 
на јавен оглас/конкурс. Регрутирањето на подофицерскиот персонал во најголема мера се 
обезбедува од редовите на војниците по договор, а регрутирањето на офицерскиот кадар 
се обезбедува од редовите на подофицерскиот кадар. Во моментов во тек е подготовка за 
распишување јавен конкурс за прием на офицери од населението.

Во Поранешна Југословенска Република Македонија системот за образование и обука 
на цивилни и воени лица во Министерството за одбрана е дефиниран со Стратегијата за 
човечки ресурси и Стратегијата за образование и обука. Системот се заснова на три столба 
на  образование и обука  во одбраната, и тоа: институционална едукација, обука на работното 
место и самостојно учење. Овој пристап претставува континуиран циклус на селекција, 
образование, обука, вежбање, поставување на должност и евалуација.

Во рамките на овој систем се обезбедува континуираната професионална едукација, 
почнувајќи од почетното влезно ниво за сите категории и лица, стекнување почетни 
офицерски/подофицерски чинови, квалификација за унапредување во повисок чин 
и преминување од едно на друго ниво (тактичко, оперативно и стратешко), како и 
професионална едукација во текот на професионалниот развој на сите категории вработени 
со системот на одбраната. Институционалната едукација е првиот столб на воена едукација 
и ги опфаќа сите форми на насочување во рамките на разновидните едукативни институции 
(воени и цивилни) во земјата и во странство. Обуката на работното место е вториот столб 
на системот за образование и обука во одбраната, кои се континуирани во текот на целата 
кариера. Искуството стекнато при извршувањето на функционални должности на вработените 
во одбраната, заедно со организираните форми  на едукација и во рамките  на организациските 
целини на системот за одбрана (единици и установи), им овозможува да го наградат и во 
практиката да го користат она што го научиле во текот на формалното образование.

Самостојното учење е третиот столб, што овозможува урамнотеженост на системот за образование 
и обука во одбраната со кој се заокружува комплетната едукација на вработените во одбраната. 
Самостојното учење е суштинска компонента на самостојниот развој, кој се состои од 
индивидуално учење, истражување, професионално проучување на стручна литература и 
стекнување искуства од практиката.
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Црна Гора нема воено школство, затоа Министерството за одбрана образува, односно регрутира 
кадар за потребите на  Војската на Црна Гора на два начина. Прв начин е со школување офицери 
во странство, т.е. упатување на кандидати со завршено средно училиште, кои доброволно 
се пријавуваат, на воени академии во партнерските земји. Вториот начин е подготовка на 
кандидати со завршени цивилни факултети, кои по завршената основна обука и офицерска 
обука, по системот на обука за должности, ги граделе своите кариери во војската. Регрутирањето 
на подофицерски кадар во најголема мера се обезбедува од редовите на војниците по договор. 
Војниците по договор се регрутираат од населението врз основа на јавен оглас за прием.

Во Војската на Црна Гора обуката се изведува врз основа на упатство за управување и обука. 
Имено, обуките на припадниците на војската се вршат врз основа на годишни упатства за обука 
што ги подготвува Генералштабот и ги доставува до сите единици на војската. Ова упатство 
содржи приоритети за обука и начин на спроведување на поединечните содржини за обука. 
Единиците од рангот бригади, врз основа на годишни упатства изработуваат годишни насоки 
за обука и ги доставуваат до единиците на ранг баталјон. Единиците од рангот чета месечно 
изработуваат распоред за спроведување обука. Тежиштето на обуката на припадниците на 
војската е насочена кон:  подготовка и ангажирање на нејзините припадници во мисиите и 
операциите; оспособување на припадниците на војската за вршење функционални и формациски 
должности; усвојување на штапските процедури на НАТО; оспособување на декорирани и други 
сили по програмата  OCC E&F (концепт на оперативни способности, евалуација и повратна 
информација на оценувањето); обуката за учество на воени вежби во земјата и во странство; 
му даваат помош на населението во случај на природни и вештачки предизвикани катастрофи, 
како и на достигнување на НАТО стандардите во врска со познавањето странски јазици. Посебно 
внимание е насочено кон оспособувањето на штабни офицери и подофицери за вршење 
должности во мултинационалните команди, усовршување на познавањето  странски јазици и 
обуката за учество во мировни мисии. 

Во Србија образованието на припадниците и припадничките на војската се врши во 
воената гимназија, воената академија, воено-медицинската академија, на факултетите во 
граѓанството и во центрите за обука на ВРС. Обуката се темели на систематски пристап кон 
управувањето со обуката и обуката насочена кон мисии. Основни системско-нормативни 
документи со кои се уредува обуката во војската во Србија се:  Доктрина за обука на Војската на 
Србија, Основи за управување во Војската на Србија, Упатство за вежбите во Војската на Србија, 
Упатство за евалуација на колективната обученост во Војската на Србија, Упатство за физичка 
обука во Војската на Србија, Упатство за спортските натпревари во Војската на Србија, 
Основни програми за обучување и стручно оспособување на војниците, подофицерите и 
офицерите во резерва, основи за изработка на програма на приправнички стаж и упатства 
за управување со обуката на оперативно ниво. Индивидуалната обука е дел од системот на 
обука во кој поединци се обучуваат за специјалности во рамките на родот-службата, односно 
за извршување на одредени формациски места во командите и единиците на Војската на 
Србија. Според содржината, индивидуалната обука се дели на: основна, специјалистичка и 
функционална.

Индивидуалната обука на војниците на доброволно служење на воен рок, кандидати за 
професионални војници, подофицери и офицери (лица што се примаат во служба по завршувањето 
на студиите во граѓанство) и професионалните припадници на усовршување е нормативно уредена со 
програмите за обука и стандардите на индивидуална обученост. Во оваа област во Војската на Србија е 
воспоставен инструкторски модел на обука. Командата за обука е надлежна за нормативно уредување на 
индивидуалната обука, за основната, специјалистичката обука и обуката на подофицери. Колективната 
обука во Војската на Србија е уредена со програмите за обука на командите, единиците и установите. 
Колективната обука опфаќа обука на постојаниот и резервниот состав, а нејзината основна карактеристика 
е насоченост кон доделената мисија.Обуката и образованието се идентични и за жените и мажите, 
со тоа што постои разлика единствено во реализирањето на содржините на предметот физичко 
воспитување на Воената академија (кадетките се ослободени од изведување згибови, а при 
совладувањето на пешадиските пречки нив не им е ограничено времето). Обуката во Војската 
на Србија е идентична за мажите и жените, но со различни стандарди за проверка на физичките 
способности. Стандардите за проверка за физичката проверка на жените се прилагодени кон 
психофизичките можности на женскиот пол, во согласност со важечките меѓународни стандарди. 
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СПИСОК НА КРАТЕНКИ
АП   Акциски план
БФПИ   Белградски фонд за политичка извонредност    
БиХ   Босна и Херцеговина       
CEDAW  Convention for Elimination of all Forms of Discrimination Against   Women  
                             (Kонвенција за отстранување на сите облици на дискриминација на женитe)
ГШУ   Генералштабно усовршување
ГШ ВС   Генералштаб на Војската на Србија    
ЈНА   Југословенска народна армија
КШУ  Командно-штабно усовршување
МО   Министерство за одбрана    
НАП   Национален акциски план     
ОЕБС  Организација за европска безбедност и соработка
ОФ  Офицер     
OCC E&F   The Operational Capabilities Concept Evaluation and Feedback   (концепт на
                              оперативни способности, евалуација и повратна информација на оценувањето).
ПАПРР            План на активности за постигнување родова рамноправност во Црна Гора 
ПВС  Професионална воена служба     
ПСО    Полк за специјални операции    
PSOTC                 Peace Support Operations Training Centre (Центар за обука на операции за 
                             поддршка на мир)  
САД   Соединети Американски Држави    
СФРЈ   Социјалистичка Федеративна Република Југославија  
СОП   Стандардни оперативни процедури 
СОО  Систем на образование и обука
Резолуција
1325 на СБ на ОН  United Nations Security Council Resolution 1325  (Резолуција на Советот за 
                             безбедност на Обединетите нации за жените, мирот и безбедноста 1325)
ОН  Обединети нации    
UNDP/SEESAC United Nations Development Programme/ South Eastern and Eastern Europe
                               Clearinghouse for the Control of the Small Arms and Light Weapons (Програма
                                  на Обединетите нации за развој/Центар за контрола на лесното наоружување
                               во југоисточна и источна Европа)
UN WOMEN United Nations Entity for Equality and the Empowerment of Women (Тело на
                             Обединетите нации за подобрување на рамноправноста на жените)       
ВС  Вооружени сили
ВЦГ   Војскa Црне Горе     
ВРС  Војска на Србија      
ВСБО  Високи студии за безбедност и одбрана
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СПИСОК НА ГРАФИКОНИ  
Графикон 1: Застапеност на жените во вооружените сили на Западен Балкан
Графикон 2: Застапеност на жените по видови војска во вооружените сили на Западен 
Балкан
Графикон 3: Застапеност на жените во војската (Босна и Херцеговина)
Графикон 4: Застапеност на жените на позиции во копнената војска (Босна и Херцеговина)
Графикон 5: Застапеност на жените на позиции во воздухопловството и противвоздушната 
одбрана (Босна и Херцеговина)
Графикон 6: Застапеност на жените во армијата (Поранешна Југословенска Република 
Македонија)
Графикон 7: Застапеност на жените на позиции во копнената армија (Поранешна 
Југословенска Република  Македонија)
Графикон 8: Застапеност на жените на позиции во воздухопловството и противвоздушната 
одбрана (Поранешна Југословенска Република Македонија)
Графикон 9: Застапеност на жените во војската (Црна Гора)
Графикон 10: Застапеност на жените на позиции во копнената војска (Црна Гора)
Графикон 11: Застапеност на жените на позиции во воздухопловството (Црна Гора)
Графикон 12: Застапеност на жените на позиции во морнарицата (Црна Гора)
Графикон 13: Застапеност на жените во војската (Србија)
Графикон 14: Застапеност на жените на позиции во копнената војска (Србија)
Графикон 15:  Застапеност на жените на позиции во воздухопловството и противвоздушната 
одбрана (Србија)
Графикон 16: Застапеност на жените во мултинационални операции
Графикон 17: Жени на командни позиции
Графикон 18: Застапеност на жените на основна воена обука (Босна и Херцеговина)
Графикон 19: Застапеност на жените во основна воена обука (Поранешна Југословенска 
Република Македонија)
Графикон 20: Застапеност на жените на основна воена обука (Црна Гора)
Графикон 21: Застапеност на жените на основна воена обука (Србија)
Графикон 22: Застапеност на жените во подофицерска воена обука (Босна и Херцеговина)
Графикон 23: Застапеност на жените на подофицерска воена обука (Поранешна Југословенска 
Република Македонија)
Графикон 24: Застапеност на жените на подофицерска воена обука (Црна Гора)
Графикон 25: Застапеност на жените на подофицерска воена обука (Србија)
Графикон 26: Застапеност на жените на офицерска воена обука (Босна и Херцеговина)
Графикон 27: Застапеност на жените на офицерска воена обука (Поранешна Југословенска 
Република Македонија)
Графикон 28: Застапеност на жените на офицерска воена обука (Црна Гора)
Графикон 29: Застапеност на жените на офицерска воена обука (Србија)
Графикон 30: Застапеност на жените на воените академии (Босна и Херцеговина)
Графикон 31: Застапеност на жените на Воена академија (Поранешна Југословенска 
Република Македонија)
Графикон 32: Кадети/ки што моментално се школуваат на ВА во странство
Графикон 33: Кадети/ки што дипломирале на ВА во странство од 2007 до 2013 год.
Графикон 34: Застапеност на жените на Воена академија (Србија)
Графикон 35: 10% најуспешни на основна воена обука, Поранешна Југословенска Република 
Македонија, 2012
Графикон 36: 10% најуспешни на Воена академија, Поранешна Југословенска Република 
Македонија, 2013
Графикон 37: 10% најуспешни на Воената академија, Србија, 2013
Графикон 38: Учество на дополнителни обуки и стручно усовршување во 2012, Босна и 
Херцеговина
Графикон 39: Учество на дополнителни обуки и стручно усовршување во 2012, Поранешна 
Југословенска Република Македонија
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СПИСОК НА ТАБЕЛИ
Табела 1: Застапеност на жените во основната воена обука, Босна и Херцеговина
Табела 2: Застапеност на жените во основната воена обука, Поранешна Југословенска Република 
Македонија
Табела 3: Застапеност на жените во основната воена обука, Црна Гора
Табела 4: Застапеност на жените во основната воена обука, Србија
Табела 5: Застапеност на жените во подофицерските обуки, Босна и Херцеговина
Табела 6: Застапеност на жените во подофицерските обуки, Поранешна Југословенска Република 
Македонија
Табела 7: Застапеност на жените во подофицерските обуки, Црна Гора
Табела 8: Застапеност на жените во подофицерските обуки, Србија
Табела 9: Застапеност на жените во офицерските обуки, Босна и Херцеговина
Табела 10: Застапеност на жените во офицерските обуки, Поранешна Југословенска Република 
Македонија
Табела 11: Застапеност на жените во офицерските обуки, Црна Гора
Табела 12: Застапеност на жените во офицерските обуки, Србија
Табела 13: Застапеност на жените во воените академии, Босна и Херцеговина
Табела 14: Застапеност на жените на Воена академија, Поранешна Југословенска  Република 
Македонија
Табела 15: Застапеност на жените на Воена Академија, Србија 
Табела 16: Најуспешните учесници во основната воена обука и воените академии, Поранешна 
Југословенска Република Македонија
Табела 17: Најуспешните учесници во воената академија, Србија
Табела 18: Учество на населението во школувањето, Србија
Табела 19: Учество во дополнителни обуки и стручно усовршување, Босна и Херцеговина 
Табела 20: Учество во дополнителни обуки и стручно усовршување, Поранешна Југословенска 
Република Македонија
Табела 21: Податоци за напуштање, Босна и Херцеговина
Табела 22: Податоци за напуштање, Србија
Табела 23: Причини за напуштање, Поранешна Југословенска Република Македонија
Табела 24: Причини за напуштање, Црна Гора
Табела 25: Причини за напуштање, Србија
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Студијата ја подготвија членовите и членките 
на работната група именувана од страна
на МО:
Министерство за одбрана на Босна и Херцеговина
Д-р Мухамед Смајиќ
Жељка Благовчанин

Министерство за одбрана на Поранешна Југословенска Република Македонија 
Беким Максути, МА
Јулијана Стојанова, МА

Министерство за одбрана на Црна Гора
Радмила Ѓаконовиќ
Поручничка Сања Пејовиќ

Министерство за одбрана на Србија
Ген. мајор д-р Митар Ковач
Д-р Јованка Шарановиќ
Полк. Драган Татомир

и претставниците и претставничките на:

UNDP/SEESAC
Д-р Иван Звержхановски
Бојана Балон, МА
Даниела Ѓуровиќ
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