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ДНП Доброволен национален преглед
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Родовите статистики не се само податоци поделени по пол. Тоа се тип статистички податоци 
што ги одразуваат разликите и нееднаквостите во состојбата на жените и мажите, или 
девојчињата и момчињата, во сите области од животот.1 Во Пекиншката платформа за акција 
(ППА), донесена на Четвртата светска конференција за жените во 1995 година, се препознава 
дека поради отсуството на статистички податоци поделени по пол, во многу области не може 
јасно да се види природата и степенот на родовите нееднаквости. Затоа, ППА содржи посебна 
обврска националните, регионалните и меѓународните статистички служби и релевантните 
владини агенции да обезбедат дека статистичките податоци за физички лица се собираат, 
анализираат и се презентираат по пол и возраст и дека ги одразуваат проблемите, темите и 
прашањата што се однесуваат на жените и на мажите.2 

Комитетот на ОН за елиминација на дискриминацијата врз жените во неколку наврати ја 
опишува суштинската улога на родовите статистики за расветлување на скриените бариери и 
форми на дискриминација, во области какви што се родово базираното насилство, придонесот 
на жените во неплатената домашна работа и грижа, родовите влијанија на климатските 
промени и родово специфичните последици од пандемијата на КОВИД-19 врз жените и мажите.3  
Понатаму, Комитетот за елиминација на дискриминацијата врз жените укажува дека поделбата 
на податоците по пол е само почетна точка и дека најдобро би било родовата статистика, меѓу 
другото, да се дели и по возраст, попреченост, етничка припадност и географска локација 
(урбана/рурална).

Родовите статистики, исто така, се суштинска алатка за вклучување на родовата перспектива 
во главните политики на национално ниво, бидејќи тие ги истакнуваат критичните јазови, така 
што ќе може да се подготвуваат родово одговорни стратегии, политики и програми, со кои ќе 
се подобри животот на жените и мажите, на девојчињата и момчињата. Родовите статистики 
претставуваат основа за родова анализа и истражувања, бидејќи обезбедуваат квантитативни 
докази што се потребни за да се направи процена на родовите јазови за „да се разбере меѓусебната 
поврзаност на културните, социјалните и економските фактори што се наоѓаат во основата на 
родовата нееднаквост и нивната динамика со текот на времето и да се оценат последиците од 
нееднаков пристап на жените и мажите до социјалните и до економските можности“.4 

Родовите статистики служат за информативни цели и за подигање на свеста. Со објавување 
родови статистики, националните агенции за статистика ја информираат јавноста и медиумите 
за клучните прашања, јазови и области за подобрување во поглед на родовата еднаквост. Тие 
поттикнуваат јавна дебата и промовираат промени во општеството. Анализата и дисеминацијата 
на родовите статистики на широка публика се од клучно значење за идентификување на 
родовите стереотипи за улогите на жените и на мажите и нивниот придонес во општеството. 
Податоците обезбедуваат докази за тоа како родовите стереотипи можат да го закочат 
напредокот на жените или на мажите, и ова е првиот чекор во промовирањето на родовата 
рамнотежа во распределбата на улогите во семејството, на работното место и во одлучувањето.

1 Обединети нации (2006) Жените во светот 2005: напредок во статистиката, Оддел за економски и социјални прашања, 
Отсек за статистика, Њујорк.  
Достапно на: https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/ww2005_pub/English/WW2005_text_complete_BW.pdf.

2 Пекиншка платформа за акција (1995), член 206.
3 https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm 
4 Обединети нации (2016) Интегрирање на родова перспектива во статистиката, Оддел за економски и социјални прашања, 

Отсек за статистика, Њујорк. Достапно на: https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/
gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-E.pdf.

1. ВОВЕД

https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/ww2005_pub/English/WW2005_text_complete_BW.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/gender/Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-E.pdf
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Жените и мажите во Северна Македонија   |   Статистички портрет на трендовите во областа на родовата еднаквост 

1.1 РОДОВИТЕ СТАТИСТИКИ КАКО ПОДДРШКА  
НА АГЕНДАТА 2030 И ПРОЦЕСОТ НА  
ПРИСТАПУВАЊЕ ВО ЕУ

Северна Македонија е целосно посветена на спроведување на Агендата на ОН за одржлив развој 
2030 и на процесот на интеграција во Европската Унија (ЕУ).

Земјата има воспоставено рамка на политики за одржлив развој преку мерки, активности и 
насоки утврдени во Националната стратегија за одржлив развој 2009 – 2030 (НСОР).5 Целта на 
Стратегијата е да обезбеди ефективна рамка преку практични насоки за јавниот и за приватниот 
сектор за планирање и спроведување активности за одржлив развој, како и за поттикнување на 
растот на домашните и на странските инвестиции. По донесувањето на НСОР за 2009 – 2030 
година, Владата на Република Северна Македонија ги формираше Националниот совет за 
одржлив развој и Техничката работна група на Советот за одржлив развој.

Целите за одржлив развој (ЦОР) се поставени од страна на Генералното собрание на Обединетите 
нации во Агендата за развој по 2015 година како рамка за иден глобален развој, која ги наследува 
Милениумските развојни цели. Целта 5 од ЦОР е „Постигнување родова еднаквост и зајакнување 
на сите жени и девојки“ и се однесува конкретно на постигнување родова еднаквост преку 
воведување мерки со кои ќе се постигнат 9 специфични цели за унапредување на положбата на 
жените во светот.

Обединетите нации во Северна Македонија ѝ помогнаа на земјата во забрзувањето на 
активностите за постигнување на ЦОР утврдени во Агендата 2030 преку идентификување на 
стратегиските приоритети во рамките на нивниот клучен документ, Партнерство за одржлив 
развој (ПОР) 2016 – 2020 година.6 Во 2018 година, Владата на Република Северна Македонија 
ја потврди својата посветеност на спроведувањето на Агендата 2030 со утврдување пет 
приоритетни ЦОР (1, 4, 8, 13 и 16), врз основа на приоритетите дефинирани во Програмата на 
Владата за периодот 2017 – 2020 година. Врз основа на брзата интегрирана процена7 спроведена 
во 2020 година, се заклучи дека 83% од националното стратегиско развојно планирање е 
усогласено со ЦОР. Во 2020 година земјата достави Доброволен национален преглед (ДНП).8 Во 
2020 година беше донесена Рамка за соработка за одржлив развој со Обединетите нации 2021 
– 2025 (СДЦФ)9. Рамката го замени ПОР 2016 – 2020 и е усогласена со националните развојни 
приоритети на земјата, со нејзините меѓународни обврски за човекови права и родова еднаквост 
и со Агендата 2030.

5 МЖСПП, Влада на Република Македонија (2010), Национална стратегија за одржлив развој 2009 – 2030. Достапно на: 
https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/strategii/MZHSPP/nacionalna-strategija-za-odrzliv-razvoj-vo-rsm.pdf 

6 Тим на Обединетите нации за земјата (2016) Партнерство за одржлив развој, Стратегија на ОН 2016 – 2020.  
Достапно на: https://unece.org/fileadmin/DAM/operact/Technical_Cooperation/Delivering_as_One/UNDAF_country_files/UNDAF_
files_2015-2020/Macedonia-UNDAF-2016-2020.pdf

7 УНДП (2020) Брза интегрирана процена на Северна Македонија.  
Достапно на: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1578Rapid_Integrated_Assesment_North_Macedonia.pdf 

8 ОН Северна Македонија (2020) Доброволен национален преглед за ЦОР.  
Достапно на: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26388VNR_2020_Macedonia_Report.pdf 

9 Обединети нации (2021) Рамка за соработка за одржлив развој 2021 – 2025.  
Достапно на: https://northmacedonia.un.org/sites/default/files/2020-11/UN-SDCF-MK_english_signed.pdf 

https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/strategii/MZHSPP/nacionalna-strategija-za-odrzliv-razvoj-vo-rsm.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/operact/Technical_Cooperation/Delivering_as_One/UNDAF_country_files/UNDAF_files_2015-2020/Macedonia-UNDAF-2016-2020.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/operact/Technical_Cooperation/Delivering_as_One/UNDAF_country_files/UNDAF_files_2015-2020/Macedonia-UNDAF-2016-2020.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1578Rapid_Integrated_Assesment_North_Macedonia.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26388VNR_2020_Macedonia_Report.pdf
https://northmacedonia.un.org/sites/default/files/2020-11/UN-SDCF-MK_english_signed.pdf
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1. Вовед

Мониторингот претставува суштинска компонента во остварувањето на визијата на Агендата 
2030, и на глобално ниво и во ЕУ, преку процена на националниот напредок во постигнувањето 
на потцелите на ЦОР. Глобалната рамка за индикатори за ЦОР, која ја подготви Меѓуагенциската 
и експертска група за индикатори за ЦОР (ИАЕГ-ЦОР), содржи 231 единствен индикатор.10 
Индикаторите за ЦОР треба да се поделат по пол, како и по други карактеристики, какви што 
се приходите, возраста, расата, етничката припадност, миграцискиот статус, попреченоста и 
географската локација.11 ЦОР 5 конкретно се однесува на родовата еднаквост и на зајакнувањето 
на жените и девојчињата, но родовите аспекти се сметаат за приоритетна област и се застапени 
во голем дел од Агендата 2030. Според тоа, на национално ниво, родовите статистики се клучни 
за следење на напредокот во постигнувањето на потцелите на ЦОР, како и во постигнувањето 
на самите ЦОР.

ЕУ ја признава еднаквоста меѓу жените и мажите како основно право и заедничка европска 
вредност. Официјалниот пристап на ЕУ во поглед на политиките за родова еднаквост налага 
вклучување на родовата перспектива во главните политики, односно интеграција на родовата 
перспектива во подготовката, осмислувањето, спроведувањето, следењето и во евалуацијата 
на политиките, регулаторните мерки и програмите за трошење, заради унапредување на 
еднаквоста меѓу жените и мажите и борба против дискриминацијата.12 Статистичките податоци 
поделени по пол и родовите индикатори се составен дел од вклучувањето на родовата 
перспектива во главните политики во текот на целиот циклус на политики. Земјите членки на ЕУ 
и земјите од Европската асоцијација за слободна трговија редовно собираат податоци поделени 
по пол и подготвуваат статистики за национални цели и цели на ЕУ.

Процесот на пристапување во ЕУ се потпира на три столба – демократија и институции, владеење 
на правото, вклучително и основните права и борбата против корупцијата, и економски развој 
и конкурентност. Правото на ЕУ13 е целокупниот корпус на заеднички права и обврски што се 
обврзувачки за сите членки на ЕУ, додека од земјите што поднесуваат барање за членство, се 
бара да го прифатат правото на ЕУ за да можат да ѝ се придружат на ЕУ. ЕУ бара од земјите 
членки да подготвуваат квалитетни статистики во согласност со начелата на Кодексот за 
работа на европската статистика и врз основа на професионална независност, непристрасност, 
сигурност, транспарентност и доверливост.

Според тоа, од Република Северна Македонија, како земја кандидатка за ЕУ, се очекува да 
го подобри квалитетот и достапноста на родовите статистички податоци и да ја подобри 
нивната употреба во подготовката и координацијата на јавните политики во претпристапниот/ 
пристапниот период. Во Извештајот на Европската комисија за напредокот на земјата за 2021 
година14 се потврдува дека „за соодветно собирање и анализа на родовите статистики, потребно 
е да се зајакнат капацитетите на релевантните институции, како и подобра координација“.

10 Отсек за статистика на Обединетите нации, Глобална рамка за индикатори за целите и потцелите за одржлив развој 
на Агендата за одржлив развој за 2030 година. Достапно на: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20
Framework%20after%202022%20refinement_Eng.pdf 

11 Генерално собрание на ОН (2014), Резолуција усвоена од Генералното собрание на 29 јануари 2014 година.  
Достапно на: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/455/11/PDF/N1345511.pdf?OpenElement 

12 Европски институт за родова еднаквост, https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming 
13 EUR-Lex, достапно на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:acquis 
14 Европска комисија (2021), Извештај за Северна Македонија 2021 година. Достапно на: North Macedonia Report 2021 (europa.eu)

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202022%20refinement_Eng.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202022%20refinement_Eng.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/455/11/PDF/N1345511.pdf?OpenElement
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:acquis
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/north-macedonia-report-2021_en
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1.2 РОДОВИ СТАТИСТИКИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија (ДЗС) е самостојна 
организација во рамките на државната администрација. ДЗС е координатор на статистичкиот 
систем на земјата. Исто така, ДЗС е владина институција одговорна за меѓународна соработка 
во областа на статистиката, за дефинирање на статистичките методологии и стандарди и 
за обезбедување заштита на податоците што се прибираат од физички и од правни лица. 
Основни функции на ДЗС се прибирање, обработка и дисеминација на статистички податоци за 
демографските, социјалните и економските појави во македонското општество.

ДЗС ја координира подготовката на родови статистики во согласност со Законот за државната 
статистика,15 Законот за еднакви можности на жените и мажите,16 Законот за спречување и заштита 
од насилство врз жените и семејно насилство17 и други релевантни закони. Одговорноста на ДЗС 
за подготовка на родови статистики е регулирана и со меѓународните обврски што Северна 
Македонија ги презеде, меѓу другото, со ратификување на Конвенцијата за елиминација на 
сите форми на дискриминација врз жените (ЦЕДАВ), потпишување на Пекиншката платформа 
за акција на ОН (ППА) и ратификување на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и 
борба против насилството врз жените и семејното насилство (Истанбулска конвенција).

Иако во Законот за државната статистика експлицитно не се споменува родот, Законот за 
еднакви можности (чл. 18) ги обврзува сите субјекти што со закон се должни да прибираат, 
евидентираат и да обработуваат статистички податоци, овие податоци да ги прикажуваат 
според полова припадност и да ги доставуваат до Државниот завод за статистика. Законот 
предвидува и глоба од 400 до 600 евра во денарска противвредност за субјектите наведени во 
чл. 18 кои не ги прибираат, не ги евидентираат и не ги обработуваат статистичките податоци 
поделени по пол и не ги доставуваат до Државниот завод за статистика (чл. 42).

Во Националната стратегија за родова еднаквост 2022 – 202718, ДЗС се наведува како главна 
државна институција во поглед на родовата статистика. Специфичната цел 1.3 од Стратегијата 
пропишува „Воспоставување ефикасен систем за следење на состојбата со родовата еднаквост, 
во согласност со релевантните меѓународни обврски и препораки“ со очекуван резултат 
1.3.1 „Редовно собирање и ажурирање родово разделени податоци на сите нивоа и кај сите 
релевантни чинители“. 

Според Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство, ДЗС 
е одговорна институција за спроведување национално истражување за состојбата со родово 
базираното насилство и семејното насилство. Целта на истражувањето е да обезбеди сеопфатни 
информации за бројот на случаи на одделни форми на родово базирано насилство и семејно 

15 Закон за државната статистика (Службен весник на РМ бр. 54/1997, 21/2007, 51/2011, 104/2013, 42/2014, 192/2015, 27/16, 83/18, 
220/18, 31/20). Достапно на https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx 

16 Закон за еднакви можности на жените и мажите (Службен весник на РМ бр. 6/12).  
Достапно на: http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/ZEM%205%2009%202011%20L.pdf 

17 Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство (Службен весник на Република Северна 
Македонија бр. 24/2021). Достапно на: https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/1a28a922f364401e94935d4d694b9d75.pdf 

18 Стратегија за родова еднаквост 2022-2027. Достапно на: https://bit.ly/3zuYhtd 

https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx
http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/ZEM%205%2009%202011%20L.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/1a28a922f364401e94935d4d694b9d75.pdf
https://bit.ly/3zuYhtd


12

1. Вовед

насилство според пол, род, возраст, етничка припадност, попреченост, географска припадност 
на жртвата и на сторителот и други информации релевантни за следење на состојбата со 
насилството врз жените.

Главно, ДЗС покажа напредок во подготовката и во дисеминацијата на податоци поделени 
според полот, поддржувајќи го следењето и известувањето за напредокот на земјата во однос 
на меѓународните и националните обврски, какви што се Агендата 2030 и ЦОР, како и барањата 
во поглед на правото на ЕУ. Стратегискиот план за развој на Државниот завод за статистика за 
периодот 2022 – 2024 година19 претставува рамка во која Заводот ги утврдува своите основни 
приоритети, цели и програми за развој, кои се насочени кон интеграција во Европскиот 
статистички систем, јакнење на институционалната околина и статистичката инфраструктура, 
развивање стратегиски партнерства и управување со квалитетот.

Точните и поделени податоци се од суштинско значење за планирање и следење на националниот 
напредок во постигнувањето на ЦОР. Државниот завод за статистика направи напори да 
подготви и да интегрира збир на индикатори што обезбедуваат статистичка поддршка за 
следење на степенот на имплементација на концептот на одржлив развој и во 2019 година ги 
објави Целите за одржлив развој.20

Најпрепознатливата публикација на ДЗС во областа на родовата статистика е Жените и мажите 
во Северна Македонија. ДЗС го подготви првото издание во 2000 година, а најновата верзија 
ја објави во 2021 година, со вкупно 12 изданија во текот на годините. Иако Жените и мажите во 
Северна Македонија не се објавува секоја година, во секое издание ДЗС опфаќа податоци за 
неколку години, а од почетокот на 2000-тите, исто така, редовно објавува податоци за одредени 
индикатори во базата на податоци на ДЗС за родови статистики (МАКСтат) 21. Според тоа, за 
преглед и за анализа се достапни податоци за речиси дваесет години. Треба да се забележи 
дека иако сите публикации Жените и мажите во Република Македонија/Северна Македонија 
содржат основен збир на родови индикатори, некои индикатори се дадени за одредени години, 
но потоа се прекинати (еден пример за ова се однесува на статистичките податоци за изборните 
резултати).

ДЗС, исто така, редовно спроведува истражувања на населението во различни области. 
Податоците што произлегуваат од многу од овие истражувања се поделени по пол, ако не 
целосно, барем за неколку клучни индикатори. Податоците од истражувањата се достапни 
во посебни публикации, но постојано не се повторуваат и во публикацијата Жените и мажите 
во Северна Македонија. Така, родовите статистики што ги изработува ДЗС може да се најдат 
во неколку публикации, како и во базата на податоци на интернет, но податоците не се 
консолидирани.

19 Стратегиски план на Државниот завод за статистика 2022 – 2024.  
Достапно на: https://www.stat.gov.mk/pdf/StrateskiPlan/StrategiskiPlan_2022-2024_mk.pdf 

20 Државен завод за статистика (2019) Цели за одржлив развој. Достапно на: https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/1576Publication_State_Statistical_Office_SDG_indicators.pdf 

21 http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PoloviStat/125_PoloviStatistiki_mk.px/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-
cb4e5f7ec5ef 

https://www.stat.gov.mk/pdf/StrateskiPlan/StrategiskiPlan_2022-2024_mk.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1576Publication_State_Statistical_Office_SDG_indicators.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1576Publication_State_Statistical_Office_SDG_indicators.pdf
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PoloviStat/125_PoloviStatistiki_mk.px/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PoloviStat/125_PoloviStatistiki_mk.px/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef
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1.3 КЛУЧНИ ТОЧКИ ВО ЗАКОНОДАВСТВОТО И 
ПОЛИТИКАТА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ  
ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Северна Македонија направи значителни напори за изработка на рамка за политика за 
недискриминација и промоција на родовата еднаквост. Уставот на Република Северна 
Македонија гарантира еднакви права и слободи, независно од полот, расата, бојата на 
кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и 
општествената положба на граѓаните (чл. 9). Како земја кандидатка за ЕУ, Северна Македонија 
се обврза да постигне де јуре и де факто родова еднаквост и да обезбеди целосен развој и 
унапредување на правата на жените.

Во 1997 година Министерството за труд и социјална политика (МТСП) стана првиот владин 
орган што ја презеде одговорноста за родовата еднаквост со формирањето на Одделението 
за унапредување на родовата еднаквост. Потоа, во 2007 година во рамките на МТСП беше 
формиран Секторот за еднакви можности. Секторот за еднакви можности, меѓу другите 
задачи, е одговорен и за унапредување на статусот на жените и на мажите во сите области од 
општествениот живот, обезбедувајќи внатрешна секторска и меѓусекторска соработка. Првата 
Стратегија за родова еднаквост беше донесена за периодот 2013 – 2020 година. Помеѓу 1999 и 2020 
година, земјата донесе три национални акциски планови за родова еднаквост. НАП претставува 
инструмент за спроведување на целите дефинирани во Стратегијата. На првата Стратегија 2013 
– 2020 ѝ недостасуваше јасен стратегиски фокус, цели и индикатори, како и рамка за следење и 
евалуација. Новата Стратегија за родова еднаквост 2022 – 2027 е донесена во 2022 година, со три 
главни начела – вклучување на родовата перспектива во главните политики, родово одговорно 
буџетирање и интерсекционалност. Новата Стратегија содржи јасно поставени општи и 
специфични цели, очекувани резултати, како и индикатори за следење.

Прашањата за родова еднаквост се уредени со Законот за еднакви можности на жените и 
мажите, што беше донесен во 2006 година, а е изменет и дополнет во 2012 година. Законот 
предвидува, меѓу другото, посебни мерки (чл. 7) за надминување на влијанијата на постојната 
систематска дискриминација и структурна родова нееднаквост. За таа цел, Законот ги обврзува 
јавните институции да преземат посебни мерки (чл. 8) што, во практика, значи да им се даде 
приоритет на лицата од помалку застапениот пол, додека не се постигне еднаква застапеност 
во сите државни органи и на сите нивоа на законодавната, извршната и судската власт, 
вклучително и во локалната власт, како и во сите други јавни установи и служби (чл. 7 став 
3). Во моментов се подготвува нов Закон за родова еднаквост, со кој се очекува да се воведат 
значителни измени во надлежностите на институциите на национално и на локално ниво во 
поглед на унапредувањето на родовата еднаквост.

Учеството на жените во политиката во Северна Македонија се зголеми како резултат на 
континуираното подобрување на изборната регулатива и постојаните напори на политичарките 
и активистките. Клубот на пратенички е основан во рамките на Собранието во 2003 година. Во 
2006 година во Собранието беше основана Комисија за еднакви можности на жените и мажите, 
со главна цел да иницира и да расправа за закони и за измени и дополнувања поврзани со 
родовата еднаквост и интегрирање на родовите концепти во други закони. Во 2001 година беше 
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воведена родова квота, која налага 30% од кандидатите на изборните листи на национално и 
на локално ниво да бидат од помалку застапениот пол. Со измените и со дополнувањата од 
2006 година се предвидува дека секое трето лице на кандидатската листа мора да биде од 
помалку застапениот пол, со што значително се подобри учеството на жените во Собранието 
на Република Северна Македонија. Во 2015 година беа донесени измени и дополнувања на 
Изборниот законик, со кои родовата квота беше зголемена на 40%. Сепак, пристапот до 
структурите за одлучување за некои групи жени, какви што се Ромките, жените од руралните 
средини и жените со попреченост, и понатаму останува отворено прашање.22 

Во 2020 година беше донесен нов Закон за спречување и заштита од дискриминација23 со кој 
родовиот идентитет и сексуалната ориентација се вбројуваат во дискриминирачките основи 
и во националното законодавство се воведува концептот на интерсекциска дискриминација. 
Сите субјекти што со закон се должни да прибираат, евидентираат и да обработуваат податоци, 
имаат обврска овие податоци да ги прикажуваат според дискриминирачките основи, а со цел 
промоција и унапредување на еднаквоста и превенција од дискриминација. Дискриминирачките 
основи опфаќаат, меѓу другото, раса, национална или етничка припадност, пол, род, сексуална 
ориентација, родов идентитет, припадност на маргинализирана група итн.

Од клучно значење за постигнување родова еднаквост е да се елиминира насилството врз 
жените и семејното насилство. Северна Македонија ја потпиша Истанбулската конвенција во 
2011 година, а ја ратификуваше во 2017 година. Истанбулската конвенција стапи на сила во јули 
2018 година и е една од најважните меѓународни заложби на земјата во областа на превенција 
и заштита од насилство врз жените и семејно насилство. МТСП подготви Национален акциски 
план за спроведување на Истанбулската конвенција 2018 – 2023 година, а во 2021 година беше 
донесен нов Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство24 кој е 
во согласност со барањата на Истанбулската конвенција.

Во табелата подолу е дадено резиме на клучните точки во поглед на законодавството и 
политиката за родова еднаквост во Северна Македонија:

1991  � Пристапување кон Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените 
(ЦЕДАВ) и потпишување на Факултативниот протокол што стапи на сила во 2003 година

1995  � Потпишување на Пекиншката декларација и на Платформата за акција, донесени на Четвртата 
светска конференција за жените во Пекинг

1997  � Донесена Одлука за формирање Одделение за унапредување на родовата еднаквост при 
Министерството за труд и социјална политика

1999  � Донесен првиот Национален акциски план за родова еднаквост

22 Шести периодичен извештај за спроведување на Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз 
жените, Комитет CEDAW 2018. Достапно на: http://mtsp.gov.mk/content/word/dokumenti/dokumenti%202017/CEDAW_2017en.doc

23 Закон за спречување и заштита од дискриминација (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 258/2020). 
Достапно на: https://bit.ly/3vBZUUW 

24 Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство (Службен весник на Република Северна 
Македонија бр. 24/2021), достапно на: https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/1a28a922f364401e94935d4d694b9d75.pdf 

http://mtsp.gov.mk/content/word/dokumenti/dokumenti%202017/CEDAW_2017en.doc
https://bit.ly/3vBZUUW
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/1a28a922f364401e94935d4d694b9d75.pdf
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2001  � Се воведува родова квота, која налага 30% од кандидатите на изборните листи на национално и 
на локално ниво да бидат од помалку застапениот пол

2003  � Основан е Клуб на пратенички – неформална и меѓупартиска група на пратенички од Собранието 
на Република Северна Македонија

2005  � Донесен Закон за работни односи, со одредби за заштита од дискриминација и еднакви 
можности на жените и мажите

2006

 � Донесен Закон за еднакви можности на жените и мажите 

 � Основана Комисија за еднакви можности на жените и мажите во Собранието на Република 
Северна Македонија

 � Родовата квота за изборите е проширена и налага секое трето лице на кандидатските листи да 
биде од помалку застапениот пол

2007

 � Одделението за унапредување на родовата еднаквост при Министерството за труд и социјална 
политика (1997) се реорганизира и прераснува во Сектор за еднакви можности, со што се 
унапредува неговиот статус и му се дава севкупна одговорност за унапредување на статусот на 
жените и мажите во сите сфери на општествениот живот

 � Назначени координатори за еднакви можности на жените и мажите во сите институции на 
централно и на локално ниво

 � Донесен вториот Национален акциски план за родова еднаквост за периодот 2007 – 2012 година

2010
 � Донесен Закон за спречување и заштита од дискриминација

 � Донесена Стратегија за безбедно мајчинство за 2010 – 2015 година, со НАП за нејзино 
спроведување 

2011  � Донесена Стратегија за сексуално и репродуктивно здравје за 2011 – 2020 година, со НАП за 
нејзино спроведување

2012

 � Донесена Стратегија за родово одговорно буџетирање (2012 – 2017)

 � Донесен првиот НАП за имплементација на Резолуцијата 1325 на Советот за безбедност на ОН 
Жените, мирот и безбедноста (2013 – 2015)

 � За првпат во Северна Македонија донесен Закон за минимална плата – не се однесува експли-
цитно на жените, туку ги опфаќа ниско платените работни места на кои преовладуваат жените 

2013
 � Донесена првата Стратегија за родова еднаквост за 2013 – 2020 година 

 � Донесен Закон за прекинување на бременоста (Закон за абортус) – со кој се ограничува пристапот 
на жените до абортус 

2014
 � Донесен Закон за спречување и заштита од семејно насилство 

 � Концептот на родово одговорно буџетирање (РОБ) е воведен и за првпат спроведен во државните 
институции и во единиците на локалната самоуправа

2015

 � Измени и дополнувања на Изборниот законик, со кои се зголемува родовата квота од 30% на 
40% застапеност на помалку застапениот пол на кандидатите на изборните листи

 � Измени и дополнувања на Законот за работни односи – со кои се налага еднаква плата за жените 
и мажите и еднаков третман во поглед на вработувањето, работното време, условите за работа, 
професионалните шеми за социјално осигурување и отсуството од работа
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1. Вовед

2017

 � Донесен Закон за ратификација на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз 
жените и семејното насилство (Истанбулска конвенција) (потпишана во 2011 година, а стапи на 
сила во 2018 година)

 � Измени и дополнувања на Законот за минимална плата – за изедначување на минималната 
плата со националниот просек за работниците во текстилната, кожарската и чевларската 
индустрија, каде што најголем дел од вработените се жени

2018

 � Донесен третиот Национален акциски план за родова еднаквост за 2018 – 2020 година

 � Донесен НАП 2018 – 2023 за имплементација на Истанбулската конвенција – за усогласување на 
националното законодавство со одредбите од Конвенцијата, како и исполнување на обврските 
за спречување родово базирано насилство, обезбедување ефективна заштита на жртвите и 
гонење и казнување на сторителите

 � Измени на Методологијата за стратегиско планирање и подготовка на Годишната програма за 
работа на Владата – кои придонесоа за воспоставување механизам за вклучување на родовата 
перспектива во стратегиските планови и годишните програми и следење на нивната реализација

 � Донесена Стратегија за развој на женското претприемништво 2019 – 2023 година – со цел 
да се развие претприемнички екосистем за континуирано унапредување на женското 
претприемништво, преку вклучување на сите релевантни засегнати страни, зголемување на 
бројот на старт-ап претпријатија во сопственост на жени, зголемување на бројот на вработени 
во фирми основани од жени и зголемување на бројот на жени вработени во претпријатијата

 � Донесени измени на Законот за учебници за основно и средно образование – со цел да се 
ограничат дискриминирачките и стереотипни содржини во учебниците и да се обезбеди 
квалитет

 � Донесени измени на Законот за основно образование – со кои се воведе одредба за 
антидискриминација

2019

 � Донесен нов Закон за прекинување на бременоста (Закон за абортус) – со кој се укинаа одредбите 
за задолжителниот период за советување и други административни бариери за остварување на 
правото на абортус

 � Донесен нов Закон за социјална заштита – реформа на целокупниот систем на социјална 
заштита за поефективно исполнување на потребите на граѓаните, при што особено значајно 
место заземаат жените и девојките од ранливите категории

2020

 � Донесен Закон за спречување и заштита од дискриминација – со кој се признаваат родовиот 
идентитет и сексуалната ориентација како дискриминирачки основи и се воведува концептот 
на интерсекциска дискриминација

 � Донесен вториот Национален акциски план за спроведување на Резолуцијата 1325 на Советот за 
безбедност на ОН (2020 – 2025)

2021  � Донесен Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство – усогласен 
со барањата на Истанбулската конвенција

2022  � Донесена нова Стратегија за родова еднаквост 2022 – 2027 година, која содржи јасно наведени 
општи и специфични цели, очекувани резултати и индикатори за следење и евалуација
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1.4 ЦЕЛ НА АНАЛИЗАТА 

Главната цел на анализата е да се даде преглед на состојбата со родовата еднаквост во Северна 
Македонија и да се одредат јасните трендови или промени во поглед на статусот на жените. 
Примарниот извор за анализата е публикацијата Жените и мажите во Северна Македонија, а во 
анализата се разгледуваат податоците што се продуцирани во текот на последните децении и 
покриваат различни теми. Во неколку случаи се консултирани и други извори, кога податоците 
што се содржани во публикацијата Жените и мажите во Северна Македонија не беа доволни за да 
овозможат посеопфатен преглед на ситуацијата во земјата. Овие извори се наведени во текстот.

Бидејќи промените зависат од многу фактори, не е можно да се дадат причинско-последични 
објаснувања за промените што се релевантни за подобрување на родовата еднаквост, или во 
некои случаи – за влошување на состојбата. Сепак, секогаш кога е можно, авторите се обидуваат 
да ги поврзат трендовите со влијанијата од спроведувањето различни мерки и политики за 
унапредување на родовата еднаквост. За ефективна процена на конкретните последици од 
родово фокусираните и родово неутралните политики, потребна е потемелна анализа со 
поголем број индикатори од индикаторите што се содржани во оваа анализа. Недостигот на 
податоци за голем број индикатори го отежнува процесот на подлабока анализа на состојбата 
со родовата еднаквост во земјата.

Треба да се земе предвид дека, како што е наведено претходно, во публикацијата Жените 
и мажите во Северна Македонија не се објавуваат податоци за постојана група индикатори 
континуирано, и поради оваа причина анализата во оваа публикација не покрива конзистентен 
временски распон. Индикаторите и датумите што се опфатени овде се репрезентативни за 
главните трендови во поглед на родовата еднаквост и статусот на жените со текот на времето. 

ЗАБЕЛЕШКА 

Графиконите во рамките на анализата се креирани 
врз основа на податоци од статистичката публикација 
„Жените и мажите во Република Македонија/Северна 
Македонија“ и базата на податоци МАКСтат.  
Во случај на користење дополнителни извори, 
соодветниот извор е наведен под графиконот.
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2.1 НАСЕЛЕНИЕ И СЕМЕЈСТВА

НАСЕЛЕНИЕ ШТО СТАРЕЕ

Населението во Северна Македонија во целина е родово 
балансирано. Секоја година се раѓаат повеќе момчиња отколку 
девојчиња, но жените во просек живеат подолго од мажите. Ова 
значи дека кога се гледа населението како целина, има повеќе 
момчиња и мажи меѓу помладите возрасни групи, но повеќе 
жени како што населението старее. До моментот кога луѓето ќе 
наполнат 85 години, бројот на жени е поголем од бројот на мажи 
во сооднос речиси два наспрема еден. 

Со текот на времето се случија низа промени што објаснуваат 
зошто населението во Северна Македонија старее. Очекуваната 
должина на животот во просек се зголемува, а жените имаат 
помалку деца. Процентите и на постарите и на работоспособните 
лица (на возраст од 15 до 64 години) во населението се зголемија, 
но поради силните трендови на миграција на работната сила, 
истовремено се намали процентот на работоспособна младина, 
како што е објаснето подолу. 

ПОМАЛКУ ДЕЦА И ПОСТАРИ МАЈКИ

Жените одлучуваат да имаат деца подоцна во животот, а ова 
доведе до пад на вкупниот број живородени деца и севкупно 
намалување на стапката на фертилитет во земјата од 90-
тите години на минатиот век, па наваму. Вкупната стапка 
на фертилитет го покажува бројот на живородени деца што 
би ги родила една жена од набљудуваната генерација, во 
фертилниот период (15 – 49 години), под услов на исто влијание 
на специфичните стапки на фертилитетот. Додека една жена 
имала во просек 2,1 дете во 1994 година, стапката се намалила на 
1,6 деца до 2000 година и понатаму на 1,3 деца по жена до 2020 
година. Намалувањето забележано помеѓу 2019 и 2020 година, 
што е најниската стапка на фертилитет од осамостојувањето 
на земјата, може да се толкува како прв знак на влијанието 
на пандемијата на КОВИД-19 врз населението во Северна 
Македонија. За споредба, стапката на фертилитет во ЕУ во 2020 
година изнесува 1,5 живородени деца по жена.

Во Северна Македонија стапката на фертилитет се разликува и во 
зависност од локацијата на жената (стапката на фертилитет е 1,9 
во урбаните средини, но 2,0 во руралните средини) и етничката 

2. ПРЕГЛЕД НА ТРЕНДОВИТЕ ВО ОБЛАСТА НА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ

Графикон 2. 
Структура на населението според 
основните возрасни групи

Графикон 1. 
Население според петгодишни 
возрасни групи

Сооднос по пол за 2020 година
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припадност. Стапката на фертилитет кај Ромките е значително 
повисока од националниот просек и се проценува на 2,9 деца.25 

Намалувањето на стапката на фертилитет може да биде резултат 
на неколку фактори или нивна комбинација. Раѓањето деца 
подоцна во животот е поврзано со промените во животниот стил, 
како што е поголемото учество на жените на пазарот на трудот 
и поголемиот фокус на кариерата. Интензивната миграција од 
село во град, како и миграцијата во странство, во текот на 90-
тите и 2000-тите години, исто така, би можела да придонесе за 
намалување на стапката на фертилитет. Додека населението 
на Северна Македонија изнесуваше вкупно 2 073 702 лица во 
2016 година, пописот од 2021 година покажа вкупно население 
од 1 836 713 лица, што претставува намалување за приближно 
10%.26 Со оваа промена на бројот на населението, се промени и 
старосната и половата структура на населението, што би можело 
индиректно да влијае врз стапката на фертилитет. Северна 
Македонија, исто така, го следи трендот што се забележува 
насекаде во Европа во последните децении, а се однесува на тоа 
што жените генерално имаат помалку деца.

Просечната возраст на мајката при првото раѓање во Северна 
Македонија е малку над 27,5 години, а во последната деценија 
се зголеми за околу една година. Ова е помалку од просекот 
за жените во ЕУ (29,5 години при раѓањето на првото дете). 27 
Доколку се земат предвид сите раѓања, просечната возраст на 
мајките во Северна Македонија е речиси 29 години. Ромките 
раѓаат деца на помлада возраст, околу пет години помлади од 
просекот за земјата.

Најголем пад на наталитетот се забележува кај жените во брак 
од возрасната група од 20 до 24 години (намалување од 45% на 
бројот на живородени деца од 2010 до 2020 година), а потоа 
следуваат жените на возраст од 25 до 29 години (пад од 28%). 
Овој тренд укажува дека жените во брак подоцна раѓаат деца, 
можеби затоа што се фокусираат на градењето на кариерата 
или, како друга можност, затоа што условите на работното 
место не се соодветни за основање семејство.

Обрасците се доста слични кај немажените жени, со исклучок на 
појавата на еден специфичен тренд. Иако сè уште претставуваат 
мал број од вкупниот број живородени деца, немажените жени 
на возраст од 40 до 44 години сè повеќе раѓаат деца во споредба 

25 МИКС 2018-2019 
26 Државен завод за статистика (2022) Северна Македонија во бројки 2022, стр. 9. 

Достапно на: https://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija_1_en.aspx?rbr=854
27 Ibid.

Графикон 4. 
Просечна возраст на мајката  
при раѓање

Стапка на фертилитет 

Графикон 3. 
Промени во стапката на фертилитет

https://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija_1_en.aspx?rbr=854
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со состојбата пред две децении (бројот на живородени деца кај 
оваа возрасна група е зголемен за 85% кај немажените жени 
и за 43% кај мажените жени). Едно објаснување е дека на оваа 
возраст, жените се веројатно економски независни и веројатно се 
чувствуваат подготвени сами да одгледуваат дете. За споредба, 
во 2018 година најголем процент од вработените жени (42,3%) се 
во возрасната група од 35 до 44 години. 

Стапката на наталитет кај адолесцентите, кај девојките на 
возраст од 15 до 19 години, е двојно намалена од 2010 година. 
Сепак, постојат многу значајни разлики во зависност од повеќе 
фактори. Стапката на наталитет кај адолесцентите е значително 
повисока во урбаните средини, 31 живородено дете на 1 000 
жени, во споредба со руралните области каде што изнесува 
8 живородени деца на 1 000 жени. Овој феномен може да се 
објасни со високите нивоа на миграција од село во град, особено 
со миграцијата во главниот град (миграцијата е подетално 
разгледана во делот подолу).28 

Иако стапката на наталитет кај адолесцентите за женската 
популација во целост изнесува 21 живородено дете на 1 000 
жени, кај ромската популација во Северна Македонија оваа 
стапка изнесува 114 живородени деца на 1 000 жени.29 Речиси 
една третина (29,2%) од девојчињата Ромки имаат живородено 
дете пред 18-годишна возраст.

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВОЗРАСТА ПРИ СКЛУЧУВАЊЕ БРАК

Возраста на која жените и мажите во Северна Македонија 
стапуваат во брак е малку зголемена. Во споредба со состојбата 
од пред една деценија, и мажите и жените во Македонија 
стапуваат во брак подоцна. Просечната возраст при склучување 
прв брак кај жените се зголемила од 24,5 години во 2005 година 
на 26,9 години во 2019 година, додека кај мажите се зголемила 
од 27,6 на 29,7 години во истиот временски период. Следствено, 
родовиот јаз во возраста при склучување брак е намален, но 
само малку – од 3,1 години во 2005 година на 2,8 во 2019 година.

Повеќето жени и мажи во Северна Македонија што стапуваат во 
брак, тоа го прават на возраст од 20 до 34 години. Во 2010 година, 
повеќето жени што стапиле во брак биле на возраст од 20 до 24 
години (37,5%), а потоа следуваат жените меѓу 25 – 29 години 
(29,6%). Истата година, најмногу мажи (37,4%) стапиле во брак на 

28 МИКС 2018-2019. 
29 Ibid.

Индикатор на ЦОР 3.7.2

Стапка на наталитет  
кај адолесценти  
(на возраст од 10-14 
години; на возраст од  
15-19 години) на 1000 жени 
во таа возрасна група.

Графикон 5. 
Живородени деца според возраст на 
мајката, во брак

Графикон 6. 
Живородени деца според возраст на 
мајката, вон брак
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возраст од 25 до 29 години. До 2020 година, образецот се промени 
и кај двата пола, со тренд кон стапување во брак подоцна. 

ДЕТСКИ БРАКОВИ 

Детските бракови кај девојчиња на возраст од 15 до 19 години 
се намалени кај општата женска популација (на 8,3%), но тоа 
не е случај за девојчињата од ромската заедница. Детските 
бракови во ромските заедници се засноваат на штетни 
традиции и практики, како и на сиромаштијата. Поради 
недостиг на институционална заштита, детските бракови сè 
уште се честа појава. Бидејќи детските бракови кај ромското 
население се исто така тесно поврзани со раното раѓање деца, 
тие имаат штетни ефекти врз девојчињата Ромки, нивниот 
развој, пристапот до образование и врз севкупниот квалитет 
на живот. Во моментов, 15,5% од Ромките на возраст од 20 до 
24 години првпат се омажиле или стапиле во заедница пред 
15-годишна возраст, а 45,1% од нив пред 18-годишна возраст.30 
Во Северна Македонија 5,6% од адолесцентките на возраст од 15 
до 19 години се во брак или во заедница, додека за девојчињата 
Ромки на возраст од 15 до 19 години оваа бројка изнесува 22,6%. 
Исто така, 8% од девојчињата Ромки во оваа возрасна група 
се во брак или во заедница со брачен другар што е десет или 
повеќе години постар од нив.31

Една третина од девојчињата што стапуваат во брак на возраст 
под 18 години не посетуваат училиште или имаат завршено само 
основно образование и тие се претежно од најсиромашниот 
квинтил од населението.32 Оттука, иако трендот на детски 
бракови е во опаѓање, девојчињата од маргинализираните 
заедници сè уште се изложени на поголем ризик да стапат во 
брак пред 18-годишна возраст.  

РАЗВОДИ 

Бројот и на бракови и на разводи во Северна Македонија е 
прилично стабилен во последните дваесет години, иако кај 
разводите се забележува благ пораст. Додека во 2001 година 
на секои 100 брака речиси 11 завршуваа со развод, денес овој 
број изнесува повеќе од 14. Сепак, бројот на разводи е помал од 
просекот во ЕУ.

30 МИКС 2018-2019. 
31 Ibid.
32 Ibid.

Индикатор на ЦОР 5.3.1 
Процент на жени  
на возраст од 20-24  
години кои биле во 
брак или заедница пред 
15-годишна возраст и пред 
18-годишна возраст

Графикон 7. 
Просечна возраст при склучување 
прв брак

Графикон 8. 
Склучени бракови според возраста 
на жените и мажите
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Бројот на разводи во Северна Македонија опадна на почетокот 
на 2000-тите, но потоа бележеше постојан пораст и го достигна 
врвот во 2014 година кога политичката ситуација во земјата 
беше особено нестабилна. Најмал број разводи е забележан во 
2008 година (82,3 разводи на 1 000 бракови). Во 2009 година, 
по визната либерализација на ЕУ што го олесни патувањето за 
граѓаните од Северна Македонија, почна нов миграциски бран 
кон земјите од Западна Европа. Ова е можно објаснување за 
брзиот пораст на разводите што е забележан во земјата по 2010 
година, бидејќи лицата што не се во брак полесно мигрираат.

Нагорен тренд се забележува и кај возраста на која жените и 
мажите се разведуваат. Повеќето сопружници се разведуваат 
во 40-тите години, што се однесува на 30,6% од мажите и на 
26,7% од жените. Процентот на разводи со деца е во постојан 
пораст во последната деценија. Старателството над децата по 
разводот најчесто го добива мајката.

Возраста при разводот најверојатно ја одразува улогата на 
жената во грижата за децата. Возраста одговара на периодот 
кога децата стануваат понезависни и се намалува општествениот 
притисок врз жените да останат во нефункционални бракови 
поради децата. Понатаму, во практиката не постои ефективен 
механизам за управување со плаќањата за издршка на детето 
во случај на развод. И покрај законската одговорност во 
случај на неплаќање алиментација, што може да доведе дури 
и до затворска казна за родителот што не плаќа (кој најчесто 
е таткото), најчесто постапката завршува со условна казна. 
Следствено, товарот на финансиската издршка и грижата за 
децата целосно паѓа на родителот што има старателство над 
нив (најчесто мајката). Бидејќи жените во просек го добиваат 
своето прво дете на околу 27-годишна возраст, до средината 
на 40-тите нивните деца се блиску до полнолетство и имаат 
помала потреба од поддршка.

Помал број жени повторно стапуваат во брак по разводот, 
а истото важи и за жените што се вдовици. Имајќи предвид и 
дека жените во просек живеат подолго од мажите, статистички 
во Северна Македонија има повеќе немажени жени што живеат 
до постара возраст. Една од причините поради која жените не се 
премажуваат може да се однесува на традиционалните родови 
улоги. Постарите жени се помалку зависни од мажите во поглед 
на своите секојдневни потреби, какви што се готвење, чистење, 
одржување хигиена и грижа за домаќинството. Во општеството 
сѐ уште опстојуваат двојни стандарди и негативни стереотипи 
за разведените жени. Разведените жени со деца од претходниот 
брак најчесто имаат старателство над децата, а предрасудите и 

Графикон 10. 
Разводи со и без деца

Графикон 11. 
Број на вдов(и)ци/разведени лица 
кои повторно се венчаат

Графикон 9. 
Стапка на разводи  
(на 1000 склучени бракови)
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општествените притисоци ги спречуваат да го исполнат својот 
емотивен и сексуален живот и да имаат партнери, барем додека 
децата не станат независни.

ЖЕНИТЕ ПОВЕЌЕ МИГРИРААТ И ВНАТРЕШНО И 
НАДВОРЕШНО

Демографските промени кај населението во Северна Македонија 
може да се објаснат и со интензивниот миграциски одлив по 
визната либерализација во ЕУ во 2009 година и поповолните 
миграциски режими во одредени европски земји, како што 
е Германија, кои поттикнаа цели семејства да се преселат во 
странство.33 Во исто време, студентската размена и програмите за 
работа и патување станаа многу популарни. Ваквите можности 
веројатно придонесоа за особено намалување на населението 
од две возрасни групи: 15 – 19 години и 20 – 24 години.

Не постои темелна анализа на родовите карактеристики на 
миграцијата, делумно поради тоа што податоците се различни и 
нема официјална статистика за ова прашање. Одредени податоци 
укажуваат дека во претходните бранови на миграција (во 90-
тите години на 20 век, на пример) преовладувале мажите, но ова 
веројатно се променило во текот на 2000-тите, а особено во текот 
на 2010-тите. На пример, базата на податоци на Институтот за 
истражувања за вработување (ИАБ)34 содржи податоци поделени 
по пол за македонската емиграција во напредните економии 
(каде што живее најголемиот дел од македонската дијаспора) 
што покажуваат процент од 52,4% мажи и 47,6% жени.

Во Северна Македонија се одвива и надворешна и внатрешна 
миграција. Надворешната миграција се одвива кога луѓето ги 
преминуваат државните граници и остануваат во државата до-
маќин со намера трајно или привремено да се населат на ново ме-
сто. Факторите што поттикнуваат надворешна миграција обично, 
меѓу другото, се економски, политички, верски, поврзани со се-
мејството и домаќинството, или со животната средина. Северна 
Македонија бележи намалување на населението секоја година во 
периодот од 2010 до 2020 година, освен во 2017 и 2018 година.

33 ЕТФ (2021) Каква е интеракцијата на миграцијата, човечкиот капитал и пазарот на 
трудот во Северна Македонија. Торино: Европска фондација за обука.  
Достапно на: https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/how-
migration-human-capital-and-labour-market-interact-0?fbclid=IwAR28AouI9w7ctv4hbezy3j
UImnP8isE0XjdKWbURqZhiDxECiX7bzZvoF4Q 

34 https://www.iab.de/en/daten/iab-brain-drain-data.aspx 

Графикон 12. 
Број на граѓани што се преселиле  
во скопски регион

https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/how-migration-human-capital-and-labour-market-interact-0?fbclid=IwAR28AouI9w7ctv4hbezy3jUImnP8isE0XjdKWbURqZhiDxECiX7bzZvoF4Q
https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/how-migration-human-capital-and-labour-market-interact-0?fbclid=IwAR28AouI9w7ctv4hbezy3jUImnP8isE0XjdKWbURqZhiDxECiX7bzZvoF4Q
https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/how-migration-human-capital-and-labour-market-interact-0?fbclid=IwAR28AouI9w7ctv4hbezy3jUImnP8isE0XjdKWbURqZhiDxECiX7bzZvoF4Q
https://www.iab.de/en/daten/iab-brain-drain-data.aspx
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Податоците од ЕУ35 потврдуваат дека се во пораст миграциските 
текови од Северна Македонија кон земјите членки на ЕУ. 
Граѓаните на Северна Македонија сочинуваат 7% од граѓаните 
на земјите кандидатки и потенцијални кандидатки на кои им 
се издадени први дозволи за престој во земјите членки на ЕУ 
во 2020 година. Граѓаните на Северна Македонија добиле 29% 
повеќе први дозволи за престој во 2020 година во споредба со 
2010 година. На крајот на 2020 година, 3,8 милиони граѓани на 
земјите кандидатки и потенцијални кандидатки имале валидни 
дозволи за престој во земјите членки на ЕУ. 5% од нив, или 
приближно 190 000 валидни дозволи за престој имале граѓани на 
Северна Македонија. Истата година, 93 000 граѓани на земјите 
кандидатки и потенцијални кандидатки стекнале државјанство 
на земја членка на ЕУ. 5% или приближно 4 650 од лицата што се 
стекнале со државјанство на земја членка на ЕУ биле од Северна 
Македонија. Во периодот од 2010 до 2020 година бројот на 
граѓани од Северна Македонија што стекнале државјанство на 
ЕУ се зголемил за 52%.

Внатрешната миграција се одвива кога луѓето се преселуваат од 
руралните средини во урбаните средини. Во Северна Македонија, 
најголемите миграциски текови се одвиваат кон главниот град 
Скопје. Во периодот од 2000 до 2015 година, годишниот број 
жени што се преселиле во главниот град е постојано двојно 
поголем од бројот на мажи. Во последните пет години трендот 
на миграција кај жените останува висок, додека миграцијата на 
мажите се зголемува.36 

35 Евростат (2022), https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Enlargement_countries_-_statistics_on_migration,_residence_permits,_
citizenship_and_asylum 

36 База на податоци МАКСтат 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Enlargement_countries_-_statistics_on_migration,_residence_permits,_citizenship_and_asylum
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Enlargement_countries_-_statistics_on_migration,_residence_permits,_citizenship_and_asylum
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Enlargement_countries_-_statistics_on_migration,_residence_permits,_citizenship_and_asylum
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2.2 ЗДРАВЈЕ 

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОЧЕКУВАНАТА ДОЛЖИНА  
НА ЖИВОТОТ

Од 1994 година просечната возраст на населението во Северна 
Македонија се зголеми од 33,1 и 31,8 години за жените и мажите, 
соодветно, на 40,3 и 38,5 години, соодветно, во 2020 година. 
Зголемувањето на просечната возраст се должи на зголемувањето 
на очекувана должина на животот при раѓање.

Девојче родено во Македонија денеска може да живее 77,9 години, 
а момче 73,6 години (2019). Иако и мажите и жените живеат речиси 
три години подолго отколку пред неколку децении, жените 
постојано имаат поголема очекувана должина на животот од 
мажите за околу четири години.

Родовиот јаз во просечната очекувана должина на животот 
во Северна Македонија е многу малку променет и е помал од 
просечниот јаз во земјите членки на ЕУ од 5,5 години. Сепак, 
жените и мажите во ЕУ во просек живеат подолго – жените до 
84,0 години и мажите до 78,5 години. Разликата меѓу очекуваната 
должина на животот на жените и мажите се движи од речиси 10 
години во Литванија и во Латвија до под 4 години во Холандија, 
Шведска и на Малта.37

СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ НА ЖЕНИТЕ 

Соодветната употреба на контрацептивни средства е од 
суштинско значење за здравјето на жените и децата бидејќи 
спречува прерана или предоцна бременост, го продолжува 
периодот помеѓу две раѓања и го ограничува вкупниот број деца 
што ги има жената.

Жените во Северна Македонија имаат високо ниво на познавања 
за методите на контрацепција. Во 2019 година38, 99% од женското 
население на возраст од 15 до 49 години слушнало за некој метод на 
контрацепција, било современ или традиционален. Познавањата 
се исто така многу високи и кај Ромките од истата возрасна група 
(96,4%). Најпознатиот современ метод на контрацепција за сите 
жени на возраст 15-49 години е машкиот кондом – познат на 96,5% 

37 Евростат (2021) Животот на жените и мажите во Европа.  
Достапно на: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-interactive-publications/-/ks-
08-21-315 

38 МИКС 2018-2019

Индикатор на ЦОР 5.6.1 
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-interactive-publications/-/ks-08-21-315
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-interactive-publications/-/ks-08-21-315
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од жените од општата популација и на 90,6% од Ромките. Вториот 
најпознат современ метод на контрацепција се таблетите за 
контрацепција (орална хормонална контрацепција) – за 92,4% 
од вкупната женска популација. За Ромките, втората најпозната 
форма на контрацепција е интраутеринската направа – позната 
на 81,1% од нив. Жените на возраст од 15 до 49 години генерално 
(67,7%) и особено Ромките од оваа возрасна група (26,7%) се 
значително помалку запознаени со итната контрацепција 
(таблета „утро потоа“).39 

Меѓутоа, за разлика од познавањата, севкупната употреба на 
контрацептивните методи е мала, особено кога станува збор за 
современите форми на контрацепција. Ова е одраз на недоволен 
пристап до одредени форми на контрацепција. 40,1% од жените 
на возраст од 15 до 49 години, мажени или во заедница, не 
користеле никаков метод на контрацепција.40 Процентот на 
Ромките што не користеле контрацепција изнесува 32,7%.41 
Сепак, ова претставува значително подобрување на состојбата 
во споредба со состојбата од пред 15 години, кога 86,5% од 
жените на возраст од 15 до 49 години што биле во брак или во 
заедница не користеле никаква контрацепција.42 Оваа група 
жени ги претпочита традиционалните методи на контрацепција 
во однос на современите методи.43

Жените што не се во брак или во заедница, на возраст од 15 до 49 
години, почесто користат современи форми на контрацепција 
– 21,1% од оваа група користат таблети, машки кондом, интра-
утеринска направа или други современи методи на контрацеп-
ција, во споредба со 3,4% што се потпираат на традиционалните 
методи. Спротивно на ова, Ромките од оваа категорија главно 
помалку користат контрацепција – 6,6% користат традициона-
лен метод, а само 3,7% користат современ метод на контрацеп-
ција. 6,6% од Ромките што не се во брак или во заедница корис-
тат традиционален метод на контрацепција, додека само 3,7% 
користат современи методи на контрацепција.44

Традиционален метод на контрацепција што најчесто се користи 
е повлекувањето (го користат 43,9% од жените, генерално, и 
конкретно, 58,2% од Ромките). Машкиот кондом е најчесто 
користен современ контрацептивен метод за 10% од сите жени 
и за 3,6% од Ромките.45 Во Северна Македонија, не постојат 

39 Ibid.
40 Ibid.
41 Ibid.
42 МИКС 2005-2006.
43 МИКС 2018-2019.
44 Ibid.
45 Ibid.

Графикон 13. 
Стапки на абортус
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форми на орална контрацепција (хормонални таблети) или 
итна контрацепција кои ги покрива здравственото осигурување. 
Според тоа, жените и девојчињата мора да ја платат пазарната 
цена доколку сакаат да спречат несакана бременост со овој метод. 

Машките кондоми (единствениот метод на контрацепција што 
спречува и несакана бременост и пренесување на сексуално 
преносливи инфекции) се најдостапната современа форма на 
контрацепција во земјава. Бидејќи жените и девојките, особено 
Ромките и жените од руралните средини, се почесто невработени 
или економски неактивни, тие се почесто и финансиски зависни. 
Тоа, пак, значи дека помалку купуваат и користат современи 
контрацептивни методи.

Пристапот до контрацепција е клучна компонента на плани-
рањето на семејство, бидејќи им помага на жените и на девојките 
да одлучуваат и да го контролираат својот репродуктивен живот. 
Планирањето на семејството во голема мера придонесува за 
можностите на девојчињата и на жените да завршат образование, 
да најдат пристојна работа и да донесуваат слободни и инфор-
мирани одлуки во сите сфери на животот.46

Во Северна Македонија вкупните потреби за планирање 
семејство кај жените што се во брак или во заедница, на возраст 
од 15 до 49 години, изнесуваат 70%. Потребите за планирање 
семејство со современи методи на контрацепција се задоволени 
само 19,9%. Сликата е поинаква во поглед на Ромките од оваа 
група – вкупните потреби за планирање семејство се повисоки 
и изнесуваат 75,6%, но потребите се задоволени само за 11,4% од 
Ромките.47 За споредба, во 2005 година 33,6% од жените на возраст 
од 15 до 49 години, во брак или во заедница, имале незадоволени 
потреби од контрацепција.48 Потребата за планирање на 
семејството е значително помала за жените што не се ниту во брак 
ниту во заедница, на возраст од 15 до 49 години и кои користат 
контрацепција – за жените воопшто (24,6%) и посебно за Ромките 
(10,3%). Вкупните потреби за планирање семејство кај немажените 
Ромки изнесуваат 11,6%, додека кај сите жени 24,6%.49

Бројот на абортуси се намалува. Стапката на абортуси се 
намали од 27 абортуси на 100 живородени деца во 2007 година 
на 19 абортуси во 2019 година. Ова значи дека ако во 2007 година 
12 од 1 000 жени на возраст од 15 до 49 години абортирале, во 

46 Starbird, E. et al. (2016) Investing in Family Planning: Key to Achieving the Sustainable 
Development Goals, Global Health: Science and Practice, 4(2):191-210.  
Достапно на: https://doi.org/10.9745/GHSP-D-15-00374 

47 МИКС 2018-2019.
48 МИКС 2005-2006.
49 МИКС 2018-2019.

Индикатор на ЦОР 3.7.1 
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2019 година оваа бројка изнесувала само 7,5 на 1 000 жени. На 
пристапот до абортус влијаат значајни законски и политички 
промени. Во 2013 година стапи на сила Законот за прекинување 
на бременоста (Закон за абортус) со кој се ограничи пристапот 
на жените до абортус. Носењето на Законот беше проследено 
со јавна кампања што го стигматизираше абортусот. Законот 
беше на сила до 2019 година кога беше донесен нов Закон за 
прекинување на бременоста, со кој беа укинати одредбите 
што го ограничуваа пристапот на жените до безбеден абортус, 
како што е задолжителен период за советување и други 
административни препреки.

Доколку се разгледаат податоците конкретно за периодот 2018 
– 2020 година, може да се забележи драстично намалување 
на бројот на абортуси во 2020 година, што е одраз на 
поограничената пристапност на оваа медицинска процедура 
во текот на пандемијата на КОВИД-19. Бројот на абортуси 
генерално беше во опаѓање кај жените помлади од 20 години 
дури и пред здравствената криза. Од 2021 година Клиниката 
за гинекологија и акушерство во Скопје почна да обезбедува и 
медицински абортуси, односно абортус без операција. Сепак, 
оваа процедура сè уште не е достапна за жените во другите 
региони во земјата, особено за жените од руралните средини, 
освен за оние што можат да отидат во главниот град. 

ЗДРАВЈЕ НА МАЈКИТЕ И НА НОВОРОДЕНЧИЊАТА 

Донесувањето на националната Стратегија за безбедно 
мајчинство за периодот 2010 – 2015 година и Стратегијата за 
сексуално и репродуктивно здравје за периодот 2011 – 2020 
година, заедно со националните акциски планови за нивно 
спроведување, придонесоа за значително подобрување на 
здравјето и на жените и на доенчињата.

Мнозинството бремени жени во Северна Македонија добиваат 
предродилна здравствена заштита. Предродилниот период 
е важен за опфат на бремените жени со низа различни 
интервенции, кои можат да бидат од витално значење како 
за нивното здравје и благосостојба, така и за здравјето и 
благосостојбата на нивните доенчиња (на пример, да се 
информираат жените и семејствата за ризиците во текот на 
бременоста, за породилните болки и за породувањето и да се 
осигури дека бремените жени, во практика, имаат пристап до 
квалификуван здравствен работник при породувањето). СЗО 
препорачува најмалку осум предродилни посети на лекар или 
здравствен работник врз основа на преглед на делотворноста 

Графикон 14. 
Број на евидентирани абортуси по 
возрасна група и година

Извор:  База на податоци на Институт за 
јавно здравје (2022).
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на различни модели на предродилна здравствена заштита. Во 
Северна Македонија, и во урбаните и во руралните средини, 
95,7% од жените на возраст од 15 до 49 години со живородено 
дете во последните две години најмалку четири пати посетиле 
стручен здравствен работник за предродилна грижа, додека 
81,1% посетиле стручен здравствен работник осум или повеќе 
пати. Кај Ромките, 93,4% посетиле стручен здравствен работник 
четири или повеќе пати, но само 61,6% осум или повеќе пати.50 
Ромките постојано помалку посетувале стручен здравствен 
работник во текот на годините – во 2005 година 94,7% од 
Ромките барем еднаш посетиле стручен здравствен работник 
наспроти 98,7% од Македонките и 99,1% од Албанките.51

Речиси сите жени се породуваат во јавна здравствена установа 
(95,8%). Во програмите за безбедно мајчинство се препорачува 
сите жени и новороденчиња да добијат постродилна 
грижа, односно здравствен преглед во рок од два дена од 
породувањето. Во Северна Македонија, модулот за здравствени 
прегледи по породувањето вклучува информации за контакт 
на новороденчињата и на родилките со медицинска сестра и 
конкретни прашања за видот на грижата.

Посетите за постродилна грижа за новороденчињата се зна-
чително побројни од посетите на мајките. Повеќе од половина 
(59%) од мајките Ромки и 47,4% од сите мајки на возраст од 15 до 
49 години што се породиле во последните две години, не оства-
риле посети за постродилна грижа додека биле во установата 
или дома по раѓањето.52 Повеќето од новороденчињата доби-
ваат постродилна грижа по првата недела од отпуштањето од 
здравствената установа. Една четвртина (23,6%) од новороден-
чињата што живеат во урбани средини добиваат постродилна 
грижа на првиот или на вториот ден по отпуштањето, но оваа 
бројка е значително помала за новороденчињата во руралните 
средини или во ромските населби. 20% од сите новороденчиња 
Роми не добиваат постродилна грижа по отпуштањето од здрав-
ствената установа.53 

Стапката на доенечка смртност е во опаѓање, делумно како 
резултат на тоа што жените имаат подобар пристап до грижа 
за репродуктивното здравје и предродилна грижа. Кога 
напредокот во намалувањето на смртноста на доенчињата 
почна да бележи стагнација кон крајот на 2010-тите, во 2015 
година Министерството за здравство формираше Национален 

50 МИКС 2018-2019.
51 МИКС 2005-2006.
52 МИКС 2018-2019.
53 Ibid.
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комитет за безбедно мајчинство и Работна група за анализа и 
ревизија на перинаталната смртност за да се обезбеди подобар 
квалитет на услугите за мајките и за бебињата. Целта беше 
да се обезбедат брзи подобрувања во здравствените исходи 
на мајките и на новороденчињата.54 Од 2000 до 2020 година, 
стапката на смртност на доенчиња се намали од 13,2 смртни 
случаи на 1 000 доенчиња на 5,7 смртни случаи.

ПРИЧИНИ ЗА СМРТ

Како што е опишано претходно, жените живеат подолго 
од мажите за четири до пет години и во овој родов јаз не се 
забележуваат јасни промени со текот на времето. Во моментов, 
жените умираат во просек на 76 години, додека мажите на 71,6 
години. Родовите разлики во очекуваната должина на животот 
имаат и биолошки и социјални димензии.

Смртноста кај мајките55 е причина за смрт што се однесува само 
на жените. Во Северна Македонија смртните случаи на родилки се 
ретки (0-2 случаи годишно во последната деценија) и затоа само 
Службата за здравствена заштита на мајки и деца (Здравствен 
дом – Скопје) објавува релевантни податоци. Во ниту една 
година во периодот од 2015 до 2019 година нема регистрирани 
смртни случаи на родилки, но овој податок укажува на голема 
веројатност за несоодветно евидентирање, најмногу поради 
погрешна класификација на причината за смртта. Во 2021 година 
се регистрирани два случаи на смрт на родилки, што изразено 
преку коефициентот на смртност на родилки изнесува 10,7 на 
100 000 живородени деца.56 За споредба, стапката на смртност 
кај родилки во ЕУ е под 10 смртни случаи на родилки на 100 000 
живородени деца. 57

Главните причини за смрт и кај мажите и кај жените се болестите 
на циркулаторниот систем, иако се бележи севкупен пад на 
смртноста од овие причини. Смртните случаи поради неоплазми 
(вклучително рак) се во пораст и кај жените и кај мажите и се 
втора водечка причина за смрт.

54  Светска здравствена организација, Регионална канцеларија за Европа (2021) 
Ревизија на перинаталната смртност: Северна Македонија 2019.

55  Смртноста кај мајките се однесува на смрт на жена во текот на бременоста, при 
породувањето или во рок од 42 дена по завршувањето на бременоста, без оглед 
на времетраењето или локацијата на бременоста, од која било причина што е 
поврзана или влошена поради бременоста, или од нејзиното одвивање, но не 
како последица од несреќни или случајни причини.

56  Здравјето на мајките и децата во Република Северна Македонија во 2021 година, 
Служба за здравствена заштита на мајки и деца (сè уште не е објавено)

57  Евростат (2017), https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=The_
EU_in_the_world_-_health#Mortality 
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Смртноста поради повреди и насилство е намалена од 2011 
година, со исклучок на убиствата. Општо земено, мажите почесто 
умираат од насилни причини отколку жените. Овде може 
да се забележи дека за жените, нивната генерално поголема 
очекувана должина на животот е исто така поврзана со родовите 
норми и разликите во однесувањето врз основа на родот. На 
пример, мажите статистички почесто користат алкохол и други 
супстанции отколку жените и мажите исто така се премногу 
застапени во опасните професии (какви што се работа во 
рудници, каменоломи и во градежништвото) во кои се изложени 
на ризик од повреда. Во однос на сообраќајните несреќи, жените 
користат јавен превоз почесто од мажите. Бројот на жени што 
поседуваат моторно возило е значително помал од бројот на 
мажите (15% во целата земја и околу 21% во Скопскиот регион)58 – 
што укажува дека жените не возат толку често. Случајните смртни 
случаи поради повреди и труења главно се смета дека може да се 
спречат со справување со факторите на ризик.

58  Апостолова, О. (2019) Поддршка на имплементацијата на Нацрт акцискиот план 
за родовата еднаквост и климатските промени, Верзија 0.2, УНДП.  
Достапно на: https://api.klimatskipromeni.mk/data/rest/file/download/7b705f174c1ba220e
bd359638ea9deb84e80b37965ed78f7cf3a783b70363269.pdf 
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2.3 ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАПИШУВАЊЕ И ПОСЕТУВАЊЕ ОСНОВНО И  
СРЕДНО УЧИЛИШТЕ

Бројот на запишани ученици во основните и во средните 
училишта опаѓа во последните две децении, од околу 250 000 
(во основно образование) и 93 000 (во средно образование) 
во учебната 2000/2001 година на околу 190 000 (во основно 
образование) и 70 000 (во средно образование) во учебната 
2020/2021 година. Овој тренд е директна последица на состојбата 
со миграцијата, како што беше претходно наведено, падот 
на наталитетот и другите општествени фактори во Северна 
Македонија. Во исто време, соодносот на девојчиња и момчиња 
е конзистентен со текот на времето, практично со родов паритет 
при уписите во задолжително образование. Од сите ученици и 
во основните и во средните училишта 52% се момчиња, а 48% се 
девојчиња, без речиси никакви варијации.

Нето-стапките на запишување во основното образование се 
високи во Северна Македонија – односно повеќе од 90% од 
децата се запишуваат во задолжително основно образование. 
Во учебната 2018/2019 година, на пример, биле запишани 98,4% 
од децата на возраст за основно училиште. Поголем број од 
децата на возраст за основно училиште што живеат во урбани 
средини не одат на училиште во споредба со руралните средини 
(нето-стапката на деца што посетуваат основно училиште во 
урбана средина изнесува 97,4%, а во рурална 99,2%).59 Тука има 
многу мали родови разлики; малку повеќе девојчиња не одат на 
училиште во урбаните средини, додека во руралните средини 
малку повеќе момчиња не одат на училиште.

Во учебната 2018/2019 година 90,6% од децата на возраст за 
средно училиште посетувале средно училиште. Состојбата со 
децата што не одат на училиште е слична на состојбата со децата 
на возраст за основно училиште – малку повеќе деца во урбаните 
средини не одат на училиште отколку во руралните (9,4% и 
6,9%, соодветно). Родовите обрасци исто така ги отсликуваат 
обрасците во основното образование: девојчињата почесто не 
посетуваат средни училишта во урбаните средини, а момчињата 
почесто не посетуваат училиште во руралните средини (9,7% од 
девојчињата од урбаните средини наспроти 7,7% од момчињата 
од руралните средини). Децата во руралните средини често им 
помагаат на своите родители на семејните фарми и ова може да 

59 МИКС 2018-2019.

Графикон 19. 
Процент на деца Роми на возраст 
за основно образование што не 
посетуваат училиште (2018 – 2019)

Извор: МИКС 2018-2019.

Премин од основно во  
средно образование

Графикон 18. 
Рано напуштање на образованието

Извор: Анкета за работна сила
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биде клучна причина поради која не одат на училиште. Вкупно 
21,8% од децата на возраст од 15 до 17 години што живеат во 
рурални средини се занимаваат со економски активности до 43 
часа неделно, наспроти 9,8% од децата што живеат во урбани 
средини.60

Преминот од основно во средно образование е постојано 
повисок за момчињата, додека преминот од средно во високо 
образование е повисок за девојчињата.

Девојчињата почесто рано го напуштаат училиштето,61 освен во 
2017 година кога процентот на пријавените момчиња е поголем. 
Нема очигледна причина за ова. Сепак, и за двата пола, бројките 
се намалија од 22% за жените и 18% за мажите во 2007 година, на 
само 8,4% и 5,9%, соодветно, во 2019 година. 

Меѓутоа, ситуацијата во поглед на запишаните ученици и децата 
што не одат на училиште е многу поинаква и за момчињата и 
за девојчињата Роми. Во учебната 2018/2019 година, на пример, 
19% од девојчињата Ромки и 18,4% од момчињата Роми не биле 
запишани во основно училиште.62

Најголемиот процент на деца Роми што не одат во основно 
училиште се на тинејџерска возраст (13 – 14 години), во периодот 
на пубертетот. Оваа возраст може да се поврзе и со трендовите 
на детскиот труд, експлоатацијата на децата (за питачење, 
собирање пластични шишиња, железо итн.). 3,2% од момчињата 
Роми и 3,4% од девојчињата Ромки на возраст од 12 до 14 
години (наспроти 2,4% момчиња и 0% девојчиња од општата 
популација) биле изложени на економски активности 14 или 
повеќе часови неделно, што се смета за детски труд.63 Потоа, 1,3% 
од момчињата Роми и 9,6% од девојчињата Ромки (наспроти 1,5% 
од момчињата и 0% од девојчињата од општата популација) на 
возраст меѓу 12 и 14 години извршуваат домашни работи повеќе 
од 21 час неделно.64 Ова може да биде и причината поради која 
децата Роми, особено девојчињата Ромки, не одат на училиште 
во последните две години од основното образование.

Министерството за труд и социјална политика во соработка 
со полицијата ги бара децата на улица на кои им е потребна 

60 МИКС 2018-2019.
61 Од АРС: Учество на населението на возраст од 18 до 24 години без образование 

или со најмногу основно образование кое не посетува понатамошно образование 
или обука.

62 МИКС 2018-2019.
63 Ibid.
64 Ibid.
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помош и ги следи случаите на присилна детска работа преку 
Одделението за социјално вклучување. Регистрира поплаки 
за детски труд во опасни услови и го испитува учеството на 
децата во улична работа преку 30 Центри за социјална работа 
(ЦСР) и Канцеларијата на Народниот правобранител, која има 
специјално одделение за истражување на повредите на правата 
на децата и упатува претставки до Државниот инспекторат за 
труд. Во 2020 година се регистрирани вкупно 157 деца на улица 
до 15-годишна возраст, од кои 67 биле девојчиња.65

На ниво на средно образование се зголемува веројатноста дека 
децата Роми нема да посетуваат училиште. Во учебната 2018/2019 
година повеќе од половина (52,8%) од сите деца Роми на возраст 
од 15 до 18 години не посетувале средно образование. Стапката 
на девојчињата Ромки што не посетуваат средно училиште 
е малку повисока – 54,1% не посетувале училиште, додека 
процентот на момчињата Роми што не посетувале училиште 
изнесува 51,6%. Децата Роми се меѓу најмаргинализираните и 
најсиромашните групи и затоа високата стапка на прекинување 
на образованието во средното образование обично се поврзува 
со детскиот труд, како и со детските бракови – појава што е 
почеста кај девојчињата Ромки.

Вкупно 12,7% од момчињата Роми и 2,8% од девојчињата Ромки 
на возраст од 15 до 17 години се занимаваат со економски 
активности до 43 часа неделно, додека 3,8% работат некој вид 
работа повеќе од 43 часа.66 11,7% од децата што се занимаваат 
со економски активности не посетуваат училиште.67 
Незавршувањето средно образование има директно влијание 
врз високите нивоа на невработеност кај Ромите, како и врз 
нивната преголема застапеност на ниско платени и неформални 
работни места. 

РОДОВИ ИЗБОРИ ВО СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Во времето кога девојчињата и момчињата ќе дојдат до ниво 
на средно образование, родовите стереотипи играат улога во 
нивните одлуки да изучуваат одредени предмети. И момчињата 
и девојчињата се насочуваат кон областите на образование 
што се сметаат за соодветни области за идната работа. 
Малку повисок процент на девојчиња во средно образование 
завршуваат гимназиско образование (53% од матурантите што 

65 Државен завод за статистика (2021) Социјална заштита на деца, млади и возрасни 
лица, 2020. Достапно на: https://www.stat.gov.mk/publikacii/2021/2.4.21.03.917.pdf 

66 МИКС 2018-2019.
67 Ibid.
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завршиле гимназија во 2019 година биле девојчиња), додека 
момчињата почесто завршуваат стручно образование на 
ова ниво на образование (56% од матурантите во стручните 
училишта биле момчиња во истата година). При споредба на 
училишните години се забележува тренд на мало зголемување 
на бројот на девојчиња што учат во природно-математичка 
гимназија, за разлика од општа гимназија.

Во стручното образование, сепак, некои струки и понатаму 
се сметаат за „женски“, а други за „машки“. На пример, во 
учебната 2018/2019 година девојчињата се застапени со повеќе 
од 60% помеѓу учениците што завршиле средно образование 
во здравствена, правна, текстилна струка и лични услуги. Во 
здравствената струка и во личните услуги на секое едно машко 
лице што завршува има речиси три женски лица. Наспрема ова, 
момчињата преовладуваат во струките што се перципираат 
како „машки“, какви што се производството, машинството и 
електротехниката, земјоделството и угостителството (патувања, 
туризам, хотели и угостителство). Од друга страна, хемиското 
инженерство и уметничкото образование се поурамнотежени 
струки во поглед на родот.

Онаму каде што изборот на образование е поурамнотежен 
на ниво на средно образование, се забележува тренд повеќе 
девојчиња да се запишуваат и да завршуваат средно образование 
за нетрадиционални струки. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ 

Поголем процент од жените отколку од мажите се запишуваат 
во високото образование. Процентот на жени и мажи во 
првите години во високото образование варира од година во 
година, но жените постојано сочинуваат повеќе од половина од 
запишаните студенти.

Родовиот јаз малку се зголеми бидејќи стапката на запишување 
на факултет кај жените се зголемува, а стапката на запишување 
мажи стагнира. Овој родов јаз во стапката на запишување е 
особено изразен по 2007 година – годината во која Владата 
воведе државна програма за отворање и/или проширување 
на единиците во рамките на универзитетите, факултетите и 
програмите низ целата земја за да се зголеми пристапот до 
високото образование. Истовремено, Владата воведе програма 
за поттикнување на лицата на возраст од 30 и 40 години да 
се запишат на факултет, со цел да се зголеми степенот на 
образование на населението. Врз основа на податоците за 

Графикон 22. 
Ученици што завршиле редовно 
средно образование, според струката
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запишување, може да се каже дека овие мерки имаа позитивно 
влијание и поттикнаа поголем дел од мажите да се запишат на 
факултет. До 2020 година жените сочинуваа 54% од запишаните 
студенти во високото образование.

Поголемиот број жени што се запишуваат во високото обра-
зование обично е одраз на фактот дека младите мажи имаат 
поголеми можности да најдат работа со пониски нивоа на 
квалификации и да влезат на пазарот на труд на порана возраст.

Стагнантните стапки на упис на универзитетите се придружени 
со пораст на стапките на завршување. По 2007 година бројот на 
дипломирани студенти речиси двојно се зголеми во споредба 
со почетокот на 2000-тите, но оттогаш се забележува постепен 
пад. Сепак, слично на стапките на запишување, жените почесто 
завршуваат високо образование отколку мажите. Кај жените и 
понатаму се забележува малку повисок сооднос меѓу завршувањето 
и запишувањето, иако родовиот јаз се намали по 2007 година. 

РОДОВИ ИЗБОРИ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Обрасците на родови образовни избори што се забележуваат 
во средното образование продолжуваат и во високото обра-
зование. Медицинските и хуманистичките науки се сметаат за 
„женски“ научни области, врз основа на фактот дека на секој 
еден дипломиран маж, има две до три дипломирани жени. 
Спротивно на тоа, техничките и биотехничките науки се „машки“ 
научни области, иако процентот на жени што дипломираат во 
овие области се зголеми во периодот од 2006 до 2019 година. 
Областа на биотехничките науки е практично родово урамно-
тежена имајќи го предвид процентот на дипломирани студенти.

Родовите обрасци што се забележуваат кај додипломските 
студии се повторуваат и на магистерско и на докторско 
ниво. Поголем дел од жените магистрираат во областа на 
медицинските, хуманистичките и природните науки, додека 
мажите сочинуваат поголем дел од дипломираните студенти на 
биотехничките науки. Низ годините се забележуваат значајни 
промени: во сите области освен општествените науки, жените 
се запишуваат почесто од мажите, а особено на медицинските 
науки, каде што во 2019 година на секој маж се запишале речиси 4 
жени. Жените, исто така, сочинуваат поголем процент од лицата 
што магистрирале на медицински науки, додека техничките и 
технолошките науки станаа родово урамнотежени имајќи ги 
предвид студентите што магистрирале. За споредба, додека 
во 2019 година 199 мажи и 197 жени завршиле магистратура во 

Графикон 23. 
Мажи и жени што се запишале првпат 
во прва година високо образование
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областа на техничко-технолошките науки, во 2020 година во 
истата област магистрирале 180 жени и 156 мажи.68

Во минатото, на ниво на докторски студии, повеќе мажи 
отколку жени се запишувале на програми по природни науки, 
технички и технолошки науки, технички, биотехнички науки и 
општествени науки, но од 2019 година овој тренд почна да се 
менува со зголемување на процентот на запишани жени. Во 
однос на докторите на науки, медицинските и хуманистичките 
науки од одамна се претпочитани научни области за жените, 
а оваа тенденција станува поизразена со текот на времето. 
Од друга страна, се зголеми и бројот на жени со докторати во 
областа на природните и општествените науки.

Промените што се забележуваат на ниво на високото 
образование, а во помала мера и во средното образование, а се 
однесуваат на тоа дека повеќе жени се запишуваат и завршуваат 
студии во техничките области, може да претставуваат одраз на 
мерките што ги донесе Владата за поттикнување на девојките 
и на младите жени да студираат во научни области што 
традиционално се сметаат „машки“. За овој тренд најверојатно 
придонесоа и позитивните мерки, какви што се стипендиите, 
како и кампањите за подигнување на свеста. Сепак, и понатаму 
останува долг патот до повеќе девојки во областа на науката, 
технологијата, инженерството и математиката (STEM). Како 
што е прикажано во делот 2.5 за работата и пазарот на труд, 
концепциите за образовните избори како „соодветни“ за 
младите жени или за младите мажи ги одредуваат идните 
можности за вработување и сегрегацијата на професиите, при 
што женските работници се презастапени во нетехничките 
области што се поврзани со помала плата и помал престиж. 

68 ДЗС, База на податоци МАКСтат, дипломирани студенти на магистерски студии и 
специјалисти по научна област, пол и високообразовна институција, по години

Графикон 24. 
Дипломирани студенти на 
додипломски студии и на високи 
школи според научни области

Графикон 25. 
Процент на жени и мажи што 
завршиле магистерски студии  
според научна област и година

Графикон 26. 
Процент на жени и мажи што 
завршиле докторски студии  
според научна област и година
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Графикон 28. 
Процент на женски и на машки наставен кадар во високото образование  
(за избрани категории)

ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

Процентот на работоспособното население (на возраст од 15 
до 64 години) што посетува формално образование е главно 
во опаѓање, и кај жените и кај мажите, без очигледни родови 
разлики. Во однос на посетувањето наставни активности надвор 
од редовниот образовен систем (неформално образование), 
опфатот е сè уште многу низок, и кај жените и кај мажите, со 
малку поголемо учество на жените.

НАСТАВНИЧКА ПРОФЕСИЈА

Наставничката професија, на ниво на основно и средно 
образование, не само што се одликува со доминација на жените, 
туку во последните години и сѐ повеќе се феминизира. На секој 
наставник во основното образование во учебната 2019/2020 
година имало 2,3 наставнички, наспроти 1,3 наставнички во 
учебната 2000/2001 година. Слична е сликата и во средното 
образование; соодносот на наставнички се зголеми од 1,2 на 1,6 
за секој наставник во истиот период.

Наставата во високото образование привлекува повеќе мажи, 
најверојатно поради статусот и повисоката плата за работното 
место. Во целина, кај наставниот кадар во високото образование 
состојбата е блиска до родов паритет. Сепак, има повеќе мажи 
на работните места редовен професор и вонреден професор, 
а поголем удел на жени на пониските работни места, како 
што е лектор. Оваа состојба почна да се менува и од учебната 
2019/2020 година се забележува поголем процент на жени 
помеѓу асистентите, доцентите и професорите. 

Индикатор  
на ЦОР 4.3.1 
Стапка на учество на млади 
и возрасни во формално и 
неформално образование 
и обука во претходните 12 
месеци, по пол 

Графикон 27. 
Процент на работоспособно население  
(15-64 год.) што посетува формално и 
неформално образование

Процент на женски и на машки 
наставен кадар

НЕФОРМАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ

ФОРМАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ
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Индикатор  
на ЦОР 4.4.1 

Процент на млади и 
возрасни со вештини 
за информатичка и 
комуникациска технологија 
(ИКТ), по тип на вештина

Графикон 29. 
Процент на лица што користат 
компјутер (горе) и на лица (на возраст 
од 15 до 74) што купуваат производи и 
услуги преку интернет (долу)

Индикатор на  
ЦОР 17.8.1 

Процент на поединци  
кои користат Интернет

2.4 РОДОВ ДИГИТАЛЕН ЈАЗ

Иако се стеснува, во Северна Македонија сè уште постои 
родов дигитален јаз, што се однесува на тоа како мажите и 
жените ги користат информациските и комуникациските 
технологии (ИКТ). Доколку се направи споредба меѓу 2006 и 
2019 година, жените користат интернет поретко од мажите, но 
почнуваат да се приближуваат. На пример, жените и мажите 
користат интернет за купување во ист степен. Процентот на 
луѓе што купуваат преку интернет бележи особено значително 
зголемување почнувајќи од околу 2017 година, што укажува 
на тоа дека населението сѐ повеќе користело ИКТ дури и пред 
глобалната пандемија на КОВИД-19 во 2020 година.

Сепак, поради недостигот на веродостојни систематизирани 
податоци, врз основа на достапните податоци не може да се 
извлечат некои важни разлики во пристапот до дигиталните 
технологии како што е пристапот до ИКТ за жените што живеат 
во руралните области, постарите жени или жените со завршено 
основно образование.
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2.5 РАБОТА И ПАЗАР НА ТРУД

ЖЕНИТЕ НАДВОР ОД РАБОТНАТА СИЛА

Економски активното население ја опфаќа работната сила во 
земјата, односно лицата што се вработени, но и лицата што се 
невработени, но активно бараат работа. Лицата што се сметаат за 
економски неактивни, или надвор од работната сила, се лицата 
што се невработени и не бараат работа и не се на располагање 
за вработување. Во Северна Македонија жените (на возраст од 
15 години и повеќе) се значително помалку активни на пазарот 
на труд од мажите од истата возрасна група. Во 2020 година 
стапката на учество на жените на пазарот на трудот изнесуваше 
45,7%. Тоа значи дека 54,3% од жените би се сметале за економски 
неактивни. За споредба, во истата година стапката на учество на 
мажите на пазарот на трудот изнесуваше 67,1%, што остава само 
32,9% од мажите што би се сметале за неактивни.

Разликите во стапките на учество на жените и мажите на 
пазарот на труд доведуваат до родов јаз. Во Северна Македонија 
родовиот јаз во стапката на вработеност кај лицата на возраст 
од 20 до 64 години изнесува 17,5%. Иако постоењето на родов јаз 
е очекувано, бидејќи тој го одразува фактот дека жените многу 
почесто поминуваат време надвор од пазарот на труд за да ги 
одгледуваат децата и поради други семејни обврски, јазот во 
Северна Македонија е поголем од јазот во ЕУ. За споредба, во ЕУ 
родовиот јаз во 2020 година изнесуваше 11%.69

Во Северна Македонија може да се забележи тренд на 
прогресивно намалување на учеството на економски неактивни 
жени од 2000 година наваму. Повеќе жени се вработиле 
отколку што останале без работа. Сепак, целокупниот родов јаз 
во учеството во работната сила опстојува бидејќи и кај мажите 
исто така се забележува зголемена вработеност.

Доколку се разгледа родовиот јаз во учеството на пазарот на 
трудот, може да се забележи дека тој е стабилен кај младите 
(на возраст од 15 до 24 години) и кај лицата над 45 години, а се 
намалува кај возрасната група од 25 до 44 години. Ова укажува 
дека жените од овие возрасни групи станале поактивни 
на пазарот на труд во последните години. Оваа конкретна 
промена би можела да биде резултат, барем делумно, на 
целните мерки за жените за зголемување на нивното учество на 
пазарот на трудот, какви што се грантови за самовработување, 

69 Евростат. 2022. Родова статистика. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php?title=Gender_statistics#Labour_market 

Графикон 30. 
Жени и мажи во и надвор од 
работната сила (15+)
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субвенции за плати и обуки за зголемување на нивните 
стручни вештини. Почнувајќи од 2012 година, Министерството 
за економија спроведува конкретна мерка за поддршка на 
жените претприемачи, а за да се засилат ваквите активности, 
во 2018 година Владата донесе Стратегија за развој на женското 
претприемништво за периодот 2019 – 2023 година.

Податоците за причините поради кои жените и мажите не 
учествуваат во работната сила го откриваат влијанието на 
родовите стереотипи. Како што е споменато претходно, мажите 
и жените еднакво можат да бидат економски неактивни 
бидејќи посетуваат образование, и затоа родовиот јаз е мал 
кај возрасната група од 15 до 24 години. Слично на тоа, жените 
и мажите се застапени еднакво кај лицата што се неактивни 
поради тоа што се во пензија. Најзначајната разлика, сепак, се 
однесува на лицата што се надвор од пазарот на трудот поради 
домашни обврски. Оваа категорија целосно ја сочинуваат 
жени, што е показател за тоа дека за некои жени е тешко да ја 
усогласат работата со семејниот живот.

ОБРАСЦИ НА ВРАБОТУВАЊЕ 

Доколку се спореди нивото на образование на вработените 
лица во Северна Македонија, податоците укажуваат на слични 
обрасци кај жените и кај мажите. На пример, околу половина 
од вработените и мажи и жени имаат четиригодишно средно 
образование. Најзначајната разлика е во учеството на вработените 
лица со високо образование – кај жените една четвртина имаат 
високо образование, а истото важи и за 16% од вработените мажи. 
Како што е опишано во делот 2.3, жените се застапени во поголем 
процент кај студентите што се запишуваат и завршуваат високо 
образование, што укажува на тоа дека на жените можеби им е 
потешко да најдат работа со пониски квалификации, во споредба 
со мажите.

Најголемиот дел од вработените лица работат со полно работно 
време, но жените почесто од мажите работат со скратено работно 
време кога почнуваат да работат (до 24 години) и повторно, кога 
имаат значително работно искуство (по 54-годишна возраст). 
Жените прифаќаат работа со скратено работно време бидејќи 
е полесно да се усогласи со другите активности поврзани со 
домашните обврски и грижата за членовите на семејството. 
Меѓутоа, со текот на времето, сè помалку жени се одлучуваат за 
работа со скратено работно време или, пак, имаат можност да 
изберат таква работа.

Графикон 31 
Учество на жените и мажите во 
главните групи на економски 
неактивни лица, 2019 година
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Мажите почесто се работодавачи или работници за сопствена 
сметка, додека жените обично работат како вработени лица. 
Работниците за сопствена сметка се самовработени, обично 
во мали претпријатија. Жените многу почесто се неплатени 
семејни работници, а овој тренд се зголемува со текот на 
времето. Неплатените семејни работници генерално работат 
во земјоделството, на земјоделски стопанства, а оваа тема е 
подетално разработена во продолжение.

Застапеноста на мажите меѓу работодавачите и самовработе-
ните лица укажува на фактот дека жените наидуваат на бариери 
за основање и водење сопствен бизнис во Северна Македонија. 
Во приватниот сектор жените поретко се работодавачи во 
споредба со мажите без разлика на големината на претпри-
јатието. Меѓутоа, во текот на последната деценија се забележува 
подобрување на позицијата на жените како работо давачи во 
претпријатија што вработуваат од 11 до 19 лица. Ова може да 
биде резултат на владините мерки за поддршка на жените 
претприемачи, што изгледа дека имаат особено влијание врз 
малите претпријатија.

Всушност, малите претпријатија преовладуваат во деловниот 
пејзаж во Северна Македонија. Од вкупно 72 922 активни 
деловни субјекти во 2021 година, 82% се микро-претпријатија 
(1-9 вработени). Малите и средните претпријатија претставуваат 
7,5% и 2% од вкупниот број деловни субјекти, соодветно.70

Неформалната вработеност (како процент од вкупната 
вработеност) е во опаѓање и кај жените и кај мажите. Сепак, 
мажите се постојано поактивни во неформалната економија, 
со пет проценти разлика помеѓу стапката на неформална 
вработеност на мажите и жените. 

70 Категориите што ги користи ДЗС во публикацијата Жените и мажите во Северна 
Македонија се разликуваат од податоците што се користат во другите збирки на 
податоци на ДЗС, каде што ДЗС ги користи националните класификации: микро-
претпријатија – 1-9 вработени; мали претпријатија – 10-49 вработени; средни 
претпријатија – 50-249 вработени; големи претпријатија – повеќе од 250 вработени.

Графикон 32. 
Структура на вработени жени и мажи 
по степен на образование, 2019

Графикон 33. 
Структура на вработени лица, според 
статус на вработеност, 2019

Графикон 34
Работодавачи според големина на претпријатието и полот
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ПРОФЕСИОНАЛНА СЕГРЕГАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА 
РОД 

На пазарот на труд во Северна Македонија се забележува 
професионална сегрегација, што значи дека жените и мажите 
имаат тенденција да бидат концентрирани во одредени сектори 
– истите области во кои имаат завршено професионално 
образование.

Жените доминираат во финансискиот, образовниот и во здрав-
ствениот сектор, додека големо мнозинство од вработените во 
рударството, градежништвото и во транспортот се мажи. Ма-
жите се позастапени и во земјоделството (како платено вработу-
вање), трговијата, снабдувањето со електрична енергија и вода 
и во угостителството. Работата во јавниот сектор, приватните 
услуги и во производството е родово урамнотежена во поглед 
на учеството на вработените.

Друга форма на професионална сегрегација се јавува во фактот 
дека мажите преовладуваат на работните места со повисок статус, 
а жените се поретко на раководни места. Во Северна Македонија 
постои родова рамнотежа во техничките и во сродните (средно 
ниво) работни места, иако изгледа дека жените ја губат позицијата 
во поглед на овие работни места во последните години. 
Лицата на високи раководни позиции, како и вработените во 
висококвалификуваните професии, се претежно мажи. Иако има 
одредено подобрување во текот на последната деценија, „ефектот 
на стаклен плафон“ сè уште претставува реалност за многу жени 
во Северна Македонија. Во котираните компании, во 2020 година, 
жените заземаат само 21,3% од високите раководни позиции и во 
корпоративните одбори, што претставува зголемување во однос 
на 16,7% во 2019 година и 19,7% во 2018 година, но намалување во 
однос на 23,0% во 2017 година и 23,6% во 2014 година. За споредба, 
во 2008 година жените беа застапени на само 10,3% од високите 
раководни позиции во котираните компании.71 

Жените се премногу застапени во групите службеници, како 
и во неквалификуваните професии. Овој тип вертикална 
сегрегација на пазарот на трудот ги одразува распространетите 
стереотипи за компетенциите на жените и на мажите, како и 
идеите за родовата поделба на трудот. 

Една од последиците на сегрегацијата на пазарот на трудот 
се пониските плати на жените во просек, што доведува до 
родов јаз во платите. Јазот е резултат на фактот што жените се 

71 ДЗС, База на податоци МАКСтат, Учество на жените на високи раководни позиции, 
во компании котирани на берзата, членови на управни одбори, број на позиции.

Графикон 35. 
Видови претпријатија, 2021

Графикон 36.
Неформална работа

Извор: ДЗС. 2022. Соопштение.  
Број на активни деловни субјекти, 
2021 година Претходни податоци. 

Графикон 37 
Жени на високи менаџерски позиции 
и во корпоративни одбори
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концентрирани во нископлатените сектори и работни места. 
Информациите за родовиот јаз во платите не се опфатени во 
публикацијата Жените и мажите во Северна Македонија, ниту, 
пак, ДЗС официјално ги пресметува.

Достапните информации за нето-платите покажуваат дека 
жените заработуваат помалку од мажите во сите категории 
плати. Меѓутоа, со текот на времето, платите на жените 
постојано се зголемуваат. Овој тренд е поттикнат од 
зголемувањето на минималната плата, кое беше воведено во 
2012 година за одредени сектори, какви што се текстилната 
и кожарската индустрија, како ниско платени сектори во кои 
несразмерно поголем број од вработените се жени.

Има зголемување и на релативниот број жени што земаат плата 
во опсегот на средни плати (повеќе од 16.000 денари месечно), 
што укажува на тоа дека севкупните подобрувања на условите 
на пазарот на трудот, освен зголемувањето на минималната 

Графикон 38. 
Учество на вработените жени во 
одделни сектори (2019)

Графикон 39. 
Месечни плати/нето плата на 
вработени жени, 2009 и 2019 г.

Графикон 40 
Вработени лица според категорија плата (нето, денари)
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плата, доведоа до зголемување на платите на жените. Исклучок 
е категоријата со највисоки плати (повеќе од 40.000 денари 
месечно), во која жените не оствариле значителен напредок. 
Ова укажува дека за жените постои стаклен плафон не само во 
поглед на занимањата, туку и во поглед на работните места со 
највисоки нивоа на плати.

Со текот на времето може да се забележат и промени во 
структурата на платите на вработените жени. Во текот на 
деценијата од 2009 до 2019 година, драстично се намалил бројот 
на жени што примаат плата до 12.000 денари, а се зголемил 
бројот на жени што примаат плата меѓу 12.000 и 16.000 денари, 
како и на жените што примаат плата од 20.000 до 25.000 денари. 

НЕВРАБОТЕНОСТ И ЛИЦА ШТО НЕ СЕ ВРАБОТЕНИ И  
НЕ ПОСЕТУВААТ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА (NEET)

Стапките на невработеност се слични и кај мажите и кај жените 
и опаѓаат со слично темпо со текот на времето. Сепак, има 
повеќе невработени жени отколку мажи без образование, со 
незавршено образование, а исто така и со високо образование. 

Кога ќе останат без работа, повеќето луѓе во Северна Македонија 
остануваат без работа значително долго време. Додека 
процентот на лицата што бараат работа четири или повеќе 
години се преполови во текот на една деценија, сепак бројот на 
мажите што се соочуваат со долготрајна невработеност е двојно 
поголем од бројот на жените. Меѓутоа, стапките на долгорочна 
невработеност се слични кај жените и кај мажите. 

Учеството на лица што не се вработени и не посетуваат 
образование и обука (NEET) (на возраст од 15 до 19 години)72 
во вкупното население е во опаѓање, особено по 2018 година. 
Ваквиот пад може да се поврзе со воведувањето на Младинската 
гаранција, чија цел е да се премости јазот помеѓу завршувањето 
на формалното образование и првото работно место, преку 
нудење работни места, стажирање или дообука на студенти 
што неодамна дипломирале. И покрај фактот дека во повеќето 
години младите жени се во поголем процент застапени во 
рамките на NEET, кај оваа категорија не постои очигледен родов 
образец. На пример, во 2019 година стапката на NEET беше 
еднаква кај младите жени и мажи. Сепак, треба да се напомене 
дека кај младите во групата NEET, мажите се почесто невработени 

72 Забелешка: Евростат ја дефинира возрасната група NEET како лица на возраст 
од 15 до 24 години. Сепак, ДЗС користи опсег од 15 до 19 години при собирањето 
податоци, како и во публикацијата „Жените и мажите во Северна Македонија“. 

Графикон 41. 
Учество на вработените жени и мажи 
по занимање (2021)

Графикон 42. 
Невработени лица според степен на 
образование

Забелешка: Воените занимања се исклучени 
бидејќи жените сочинуваат помалку од два 
процента од вработените.
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(бараат работа), додека жените се почесто неактивни (не бараат 
работа). Оваа разлика ги одразува општествените очекувања за 
жените и за мажите, како и родовите улоги.  

ВРАБОТУВАЊЕ ВО РУРАЛНИТЕ ОБЛАСТИ И ВО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

Во Северна Македонија обрасците на вработување се многу 
различни во урбаните и во руралните средини, а овие разлики 
имаат и родова димензија. Генерално, жените што живеат во 
руралните средини имаат најниски стапки на вработеност, 
во споредба со мажите од руралните средини, и со урбаното 
население воопшто. Кај мажите, стапките на вработеност се 
многу слични во урбаните и во руралните средини. Жените 
од руралните средини се особено обесправени во поглед на 
вработувањето поради фактори какви што се родовата поделба 
на трудот во домаќинствата и недостигот на социјални услуги 
што би им овозможиле (повторно) да влезат на пазарот на 
трудот, особено услуги за згрижување деца. Во руралните 
средини значително помалку деца на возраст од 36 до 59 
месеци посетуваат институции за рано образование – 19,9% во 
руралните средини, во споредба со 46,6% во урбаните средини.73 

Стапките на вработеност се зголемија кај двата пола, и во 
урбаните и во руралните средини, како и кај сите возрасни групи, 
со особено забележително зголемување кај руралните жени. 
Овој позитивен развој може да биде последица на воведувањето 
на владината програма за субвенционирање на земјоделскиот и 
руралниот развој во 2007 година.

Во руралните области мажите почесто се во работен однос на 
плата, додека жените извршуваат неплатена семејна работа, 
која може да биде на семејни земјоделски стопанства или во 
бизниси во домаќинствата. Жените во земјоделскиот сектор 
се пооптоварени со работа од мажите во поглед на работното 
време. Во просек жените работат 11,06, а мажите 9,68 часа 
дневно. Работата на мажите е најчесто платена работа, додека 
речиси половина од времето што жените го поминуваат на 
работа е неплатено (41,7% од вкупното работно време на жените 
е неплатено).74 Всушност, жените што живеат во руралните 
средини се најголемата група неплатени семејни работници, во 
споредба со жените во урбаните средини и со мажите генерално.

73 МИКС 2018-2019.
74 http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/proekti/unwfznh/wp72020/infografik1_mk.pdf 

Графикон 44. 
Стапка на долгорочна невработеност

Графикон 45. 
Лица на возраст од 15-19 години кои не  
се вработени, во образование или обука 
(процент од вкупното население)

Графикон 43. 
Невработени лица според 
времетраење на невработеноста

http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/proekti/unwfznh/wp72020/infografik1_mk.pdf
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Големиот процент рурални жени како неплатени семејни работ-
ници е показател за значајната улога што жените ја играат во 
земјоделството. Во индивидуалните земјоделски стопанства, 
жените претставуваат 42% од вкупниот број работници од 
домаќинствата. Тие исто така претставуваат 39% од сите 
сезонски работници на фармите. Сепак, и покрај земјоделската 
работа што ја вршат, жените се регистрирани носители на само 
10% од вкупниот број фарми во Северна Македонија. 75

Жените се исто така недоволно застапени во Програмата за 
директна финансиска поддршка на земјоделството.76 На пример, 
во периодот од 2013 до 2017 година само 16,9% од барањата биле 
поднесени од жени, а жените добиле само 12,4% од вкупната 
вредност на целата финансиска поддршка што била доделена.77 
Една од пречките со кои се соочуваат жените при пријавувањето 
за поддршка е непрепознавањето на улогата што жените ја играат 
во земјоделството, како и нивното недоволно зајакнување. На 
пример, според една студија, околу 62% од жените воопшто 
не сметале дека ги исполнуваат условите да поднесат барање 
во рамките на Програмата за рурален развој поддржана од ЕУ 
(ИПАРД), додека 68% сметале дека не исполнуваат услови за 
заемите што ги дава Развојната банка на Северна Македонија.78

НЕПЛАТЕНА РАБОТА НА ЖЕНИТЕ 

Родовите стереотипи и традиционалните родови улоги сè 
уште преовладуваат во земјата. Жените преземаат голем дел 
од неплатената домашна работа и грижа. Процентот на жени 
што поминуваат време на вакви неплатени домашни работи 
е седум пати поголем од процентот на мажите – со разлика од 
60,7 проценти. Како резултат на времето што го поминуваат на 
домашни работи и грижа, жените, во споредба со мажите, имаат 
помалку време за спортски, културни и слободни активности, 
вклучително и за доброволни и добротворни активности.79 
Особено важно, товарот на неплатената работа на жените 

75 ДЗС (2017) Структура и типологија на земјоделските стопанства, 2016 година, стр. 
71, 72, 76.

76 ИПАРД програма, Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и 
руралниот развој.

77 Димитриевски и др. (2019) Мерење на зајакнувањето на жените во земјоделството 
со метод заснован на истражување и експериментална економија, Факултет за 
земјоделски науки и храна, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, UN Women, 
стр. 60.

78 Ibid, стр. 33.
79 Башевска, М. (2019) Индекс на родова еднаквост за Северна Македонија. 

Достапно на: https://eurogender.eige.europa.eu/system/files/events-files/gender_equality_
index_for_north_macedonia_.pdf

Графикон 46. 
Стапки на вработеност според 
географска населба и пол

Графикон 47. 
Вработени жени и мажи, според 
статус на вработеност, во урбани  
и во рурални средини (2019)

https://eurogender.eige.europa.eu/system/files/events-files/gender_equality_index_for_north_macedonia_.pdf
https://eurogender.eige.europa.eu/system/files/events-files/gender_equality_index_for_north_macedonia_.pdf


48

2. Преглед на трендовите во областа на родовата еднаквост

директно влијае врз нивното помало учество на пазарот на 
трудот и претставува една од причините поради која жените се 
економски неактивни.

Жените што живеат во руралните области поминуваат 
значително повеќе време на домашни активности во споредба 
со мажите, односно приближно три часа повеќе дневно. Исто 
така, жените што живеат во руралните средини поминуваат 
во просек еден час и 14 минути повеќе на домашни активности 
отколку жените во урбаните средини.

Жените што живеат во руралните области се оптоварени со 
платено вработување, како и со неплатена работа во домаќин-
ството, како чистење, готвење, грижа за децата, купување на-
мирници, покрај работата на фарми на домаќинствата, како 
производство на овошје, зеленчук, месо и млечни производи.80

80 Анкета за користење на времето 2014 – 2015. 

Графикон 49. 
Просечно време поминато на 
домашни активности во урбани и  
во рурални средини (2014 – 2015)

Извор: ДЗС. Анкета за користење на времето    
                2014/2015 година.

Индикатор  
на ЦОР 5.4.1 
Просечно време поминато 
во неплатена домашна 
работа и работа за нега,  
по пол, возраст и локација

Графикон 48. 
Просечно време поминато на домашни 
активности дневно (2014 – 2015)

Извор: ДЗС. Анкета за користење на времето    
                2014/2015 година.
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2.6 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Бројот на приматели на социјална парична помош е во опаѓање 
во последните две децении, при што неодамна беше забележано 
одредено влошување на положбата на жените. Жените 
значително поретко се „глави“ на домаќинствата што примаат 
социјална парична помош, во приближен сооднос од една жена 
наспрема тројца мажи, при што соодносот меѓу половите бележи 
благо подобрување со текот на времето, со пад во последно 
време. Ова се должи на фактот што, традиционално, мажот 
е глава на домаќинството, а оваа улога е уште понагласена во 
посиромашните домаќинства. Во поглед на полот на лицата 
во домаќинствата приматели, двата пола се речиси на исто 
ниво, но овој сооднос бележи влошување од 2017 година, со што 
мажите двојно повеќе се јавуваат како приматели. 

Жените се почесто корисници на установи за згрижување 
возрасни лица, што е поврзано со нивниот подолг живот. Кога 
жените ќе надминат 80 години возраст, тие се побројни од 
мажите во домовите за нега на возрасни лица во сооднос од два 
спрема еден. Низ годините нема забележителна промена во 
овој тренд.

Нема значителни родови разлики меѓу децата во установите 
за згрижување и образование, со исклучок на децата со 
попреченост. Имено, во 2019 година во вакви установи живееле 
трипати повеќе момчиња од девојчиња со попреченост, што 
претставува зголемување во однос на претходните години. Сè 
уште постои широко распространета стигматизација на децата со 
попреченост, а бројките укажуваат дека таквата стигматизација е 
уште пораспространета кај девојчињата отколку кај момчињата. 
Како резултат на тоа, девојчињата почесто се чуваат дома, 
што, пак, ги ограничува нивните можности за образование, 
социјализација и за учество во општеството и во заедницата.

Посебни мерки за зголемување на вработеноста на лицата 
со попреченост се предвидени во Законот за вработување 
на инвалидни лица.81 Меѓу таквите мерки е и формирање 
трговско друштво за вработување на лица со попреченост, како 
и финансиска и друга поддршка за вработување на лица со 
попреченост. Со најмалку 40% вработени лица со попреченост 
(од најмалку 10 вработени), ваквите трговски друштва што се 

81 Службен весник на РМ бр. 44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 
161/2008, 99/2009, 136/2011, 129/15 и 147/15.

Графикон 50. 
Приматели на социјална парична 
помош, домаќинства (горе) и  
физички лица (долу)

Графикон 51. 
Вработени лица со попреченост во 
заштитни друштва



50

2. Преглед на трендовите во областа на родовата еднаквост

нарекуваат „заштитни“ друштва се најголемите работодавачи 
на лицата со попреченост во земјата.

Во трговските друштва што вработуваат лица со попреченост 
бројот на вработените мажи со попреченост е речиси двојно 
поголем од бројот на жените. Една од причините за ова можеби е 
тоа што ваквите компании се главно производствени капацитети, 
во кои жените со попреченост се дополнително дискриминирани. 
Ова, исто така, укажува на неповолната положба на жените 
со попреченост и потребата од интерсекционален пристап во 
справувањето со родовите нееднаквости.  
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2.7 МОЌ И ОДЛУЧУВАЊЕ

Публикацијата Жените и мажите во Северна Македонија не 
опфаќа податоци за тоа како жените и мажите се застапени 
на позициите на кои се носат одлуки, што е важен показател 
за нивото на зајакнување на жените. Во Северна Македонија 
Државната изборна комисија е одговорна за собирање, 
обработка и анализа на податоците за кандидатите на изборните 
листи на централно и на локално ниво. Сепак, податоците во 
моментов не се поделени по пол, туку по политичката партија 
на избраните кандидати.

Од 1991 година наваму, ниту една жена не е избрана за 
Претседател на Северна Македонија, за Премиер на Владата 
на Северна Македонија, ниту за Претседател на Собранието на 
Северна Македонија. Две преодни влади на Северна Македонија 
беа предводени од премиерка, и двете на кратки периоди во 
2004 година – 21 ден и 24 дена.

Жените се недоволно застапени на министерските позиции 
во извршната власт. Во првата влада во 1991 година ниту една 
жена не беше назначена на министерско место. До зголемување 
на учеството на жените дојде кога беше формирана втората 
влада во 2004 година82 – две жени беа именувани за министерки 
(15,4%). Во последните две влади, избрани во 2017 и во 2022 
година, бројот на министерки се зголеми на четири.

Како што е опишано во делот 1.3 претходно, постојаното 
подобрување на изборната регулатива имаше позитивно 
влијание врз учеството на жените во националната политика во 
Северна Македонија. Имено, измените на Изборниот законик 
што налагаа прво 30%, а потоа 40% од недоволно застапениот 
пол да биде застапен на кандидатските листи, придонесоа за 
постојано зголемување на бројот на пратенички во Собранието 
на Северна Македонија. Иако бројот на пратенички беше 
екстремно низок во периодот од 1990 до 2002 година, кога за 
првпат беа воведени афирмативните мерки (квоти), до 2020 
година 39,2% од пратениците беа жени – што е најголем удел на 
жени во Собранието на државата. Сепак, во моментов има само 
една пратеничка Ромка, а во периодот од 1991 до 2020 година, од 
вкупно 34 потпретседатели на Собранието, само шест биле жени.

82 Избраниот премиер на првата влада во 2004 година беше избран за претседател 
на Република Македонија на предвремените претседателски избори во 2004 
година, па затоа во 2004 година беше формирана нова влада и беа именувани 
нови министри.

Графикон 52.
Министри во владите на  
Северна Македонија

Индикатор  
на ЦОР 5.5.1  
Процент на места 
на жените во (а) 
националните 
парламенти и (б) 
локалните власти

Графикон 53.
Пратенички во Собранието
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Застапеноста на жените на извршни позиции на локално ниво е 
мала и се задржува на истото ниво во изминатите децении. Од 
независноста на земјата па наваму, локални избори се одржани 
вкупно седум пати. Во период од 25 години, само 18 жени се 
избрани за градоначалнички на локалните избори, наспроти 642 
мажи градоначалници. Во одредени години – 1996 и 2009 година 
– ниту една жена не била избрана на изборите за градоначалници 
на општините. Највисокиот процент на градоначалнички 
што се избрани изнесува 7,4% (6 жени), и тоа во 2017 година. 
И покрај нивната мала застапеност на градоначалничките 
позиции, жените се активни и гласни за време на изборните 
кампањи. Најголем број жени се кандидирале на изборите за 
градоначалници во 2013 година, додека во 2017 година 37,5% 
од кандидатите за градоначалници биле жени, а биле избрани 
шест од секои 16 жени што се кандидирале.83 Во 2021 година за 
градоначалнички беа избрани само две жени, од кои едната е 
градоначалничка на Скопје.

Една од причините поради која жените сè уште имаат ограничен 
пристап до одлучување е ограничената поддршка што ја добиваат 
како кандидатки за лидерски позиции. Недостигот на жени 
на позиции на кои се носат одлуки на локално и на централно 
ниво е тесно поврзан со недоволната внатрешна поддршка во 
политичките партии, сеприсутниот говор на омраза насочен 
против жените во политиката, како и присутните родови улоги, 
стереотипи и предрасуди во општеството.

83 Податоци од Државната изборна комисија.

Извор: Државна изборна комисија.

Графикон 54. 
Број на жени кандидатки и избрани 
градоначалнички на локалните избори
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2.8 КРИМИНАЛ И ПРАВДА

Публикацијата Жените и мажите во Северна Македонија содржи 
ограничени податоци за жените и за мажите како сторители на 
кривични дела и не содржи никакви статистички податоци за 
жртвите на кривични дела.

Општо земено, жените многу помалку се занимаваат со 
криминални активности и многу помалку се застапени во 
системот на кривичната правда отколку мажите. Овој образец е 
конзистентен со текот на годините. Жените претставуваат околу 
шест до девет проценти од лицата пријавени како сторители, 
обвинети и осудени за кривични дела. 

Општиот образец е ист за малолетните лица (на возраст под 18 
години), но девојчињата се уште поретко застапени во системот 
на кривичната правда отколку возрасните жени. Девојчињата 
претставуваат околу три до четири проценти од малолетните 
лица што се пријавени како сторители, обвинети и осудени за 
кривични дела. 

Причините поради кои мажите имаат поголема склоност кон 
криминално однесување се сложени и често се одраз на родовите 
улоги или на неможноста да се исполнат општествените 
перцепции за родовите улоги. Исто така, системот на кривичната 
правда ги третира различно жените и мажите, и со ова може 
да се објасни зошто бројот и процентот на жени и девојки во 
кривичните постапки е особено низок.

Статистиката за видовите кривични дела што ги вршат жените 
и мажите даваат дополнителни сознанија за разликите во 
криминалното однесување засновани на родот. Мажите се 
прекумерно застапени меѓу лицата што се пријавени дека 
извршиле насилни кривични дела (на пример, убиство и 
физичка повреда), сексуални кривични дела, имотни кривични 
дела (кражба, разбојништво, затајување) и економски криминал 
(на пример, перење пари, фалсификување, даночно затајување, 
криумчарење). Жените, главно, многу поретко се пријавуваат 
за извршување кривични дела, а кога се пријавуваат, тоа е за 
кривични дела поврзани со семејниот живот, какви што се 
кривични дела против децата. Жените почесто се пријавуваат за 
кривични дела што се извршени во спроведувањето на правдата, 
на пример, лажно пријавување кривично дело, давање лажни 
искази како сведоци или спречување на докажување.84 Иако 

84  Види, ДЗС (2018), Сторители на кривични дела во 2017 година.

Графикон 55.
Учество на малолетни лица во 
системот на кривичната правда

Графикон 54.
Учество на возрасни лица во 
системот на кривичната правда
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не постојат статистички докази за ова, можно е жените да ги 
вршат кривичните дела од последната категорија кога против 
нивниот брачен другар или друг член на семејството се води 
кривична постапка, како начин да ги заштитат.

Помалото учество на жените во насилни кривични дела ја 
одразува нивната помала склоност кон насилство генерално. 
Поголемото учество на мажите во економскиот криминал 
е показател дека тие имаат поголеми можности да извршат 
такви кривични дела со оглед на типовите на позиции на кои се 
наоѓаат во економијата генерално. 

РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО

Родово базираното насилство се однесува на специфични 
видови кривични дела во кои несразмерно поголем број жртви 
се жени и девојчиња. Насилството врз жените и девојчињата 
може да се случи во текот на целиот живот, а најчесто го врши 
член на семејството, брачен другар или партнер.

Како што е наведено во делот 1.2, претходно, националните 
закони и политики предвидуваат воспоставување систем за 
собирање податоци за родово базирано насилство врз жените и 
семејното насилство. ДЗС и МТСП се одговорни за креирањето 
на ваквата база на податоци. Законот за спречување и заштита 
од насилство врз жените и семејно насилство предвидува 
интегриран систем, во чии рамки сите релевантни државни ор-

Графикон 56
Учество на пријавени полнолетни сторители на кривични дела, според видот на 
кривичното дело и полот (2021)
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га ни се обврзани да собираат статистички и административни 
податоци.85

Во моментов, МТСП води внатрешна статистика за семејното 
насилство врз основа на податоците од триесетте Центри за 
социјална работа што работат под Министерството. Овие 
статистички податоци не се објавуваат на национално ниво и 
се однесуваат само на жртвите на семејно насилство.

Почетна точка за креирање на интегрираната база на податоци 
е истражувањето за преваленцијата на родово базираното 
насилство и семејното насилство што ќе обезбеди основни 
податоци за состојбата на жените во Северна Македонија. 
Вакво истражување се спроведува во периодот на завршување 
на оваа анализа.86

85  Влада на Република Северна Македонија (2022), Извештај поднесен од Северна 
Македонија во согласност со член 68 став 1 од Конвенцијата на Советот на Европа 
за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство 
(Основен извештај), стр. 12.

86  ДЗС (2022) Истражување за безбедноста на жените во семејството и општеството. 
29 јули 2022. https://www.stat.gov.mk/Aktivnosti_en.aspx?rbra=323

Индикатор  
на ЦОР 5.2.2 

Процент на жени и 
девојчиња на возраст од 15 
години и постари, кои биле 
подложени на сексуално 
насилство од страна на 
други лица различни од 
интимниот партнер во 
претходните 12 месеци, 
по возраст и место на 
случување

Индикатор  
на ЦОР 5.2.1  

Процент на жени и 
девојчиња на возраст од 15 
години и постари, кои биле 
подложени на физичко, 
сексуално или психичко 
насилство од сегашен 
или поранешен интимен 
партнер во претходните 12 
месеци, според формата 
на насилство и според 
возраста

https://www.stat.gov.mk/Aktivnosti_en.aspx?rbra=323
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Северна Македонија сѐ уште има долг пат пред себе кон остварувањето родово еднакво 
општество. Собирањето, анализирањето и редовното ажурирање на статистичките податоци е 
од клучно значење за следење на состојбата и преземање правилни мерки за благосостојбата на 
целокупното население и за напредокот на државата.

Во оваа анализа не само што се прикажани трендовите на родовата еднаквост и статусот на 
жените со текот на времето, туку исто така се утврдени и предизвиците и недостатоците во 
поглед на родовите податоци и родовите статистики. Овие предизвици можат да послужат 
како водич за идната работа на подобрување на продукцијата, дисеминацијата, анализата и 
презентацијата на родовите податоци.

ГЛАВНИ ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ТРЕНДОВИТЕ ВО ОБЛАСТА НА РОДОВАТА 
ЕДНАКВОСТ:

 y Доколку се земе населението во целост, повеќе момчиња и мажи има помеѓу помладите 
возрасни групи, но повеќе жени како што населението старее. До моментот кога луѓето ќе 
наполнат 85 години, бројот на жените е поголем, во сооднос од речиси два наспрема еден.

 y Жените се одлучуваат да имаат деца подоцна во животот, а ова доведе до пад на вкупниот 
број живородени деца и општо намалување на стапката на фертилитет во земјата од 90-тите 
години на минатиот век па наваму. Додека во 1994 година една жена имала во просек 2,1 дете, 
до 2000 година оваа стапка се намалила на 1,6 деца, и понатаму на 1,3 деца по жена до 2020 
година.

 y Речиси една третина (29,2%) од девојчињата Ромки имаат живородено дете пред 18-годишна 
возраст. Додека стапката на наталитет на адолесцентите кај женската популација во целина 
изнесува 21 живородено дете на 1 000 жени, кај ромската популација во Северна Македонија 
стапката изнесува 114 живородени деца на 1 000 жени.

 y Во споредба со состојбата од пред една деценија, и мажите и жените во Северна Македонија 
стапуваат во брак подоцна. Возраста на која жените стапуваат во брак се зголеми од 24,5 
години во 2005 година на 26,9 години во 2019 година, додека кај мажите се зголеми од 27,6 на 
29,7 години во истиот временски период.

 y Детските бракови кај девојчиња на возраст од 15 до 19 години се намалени кај општата женска 
популација (на стапка од 8,3%), но кај девојчињата од ромската заедница сѐ уште се честа 
појава.

 y Жените повеќе мигрираат и внатрешно и надворешно. Од 2000 до 2015 година, годишниот 
број жени што се преселиле во главниот град е постојано двојно поголем од бројот на мажи.

 y Просечната возраст на населението во Северна Македонија се зголеми од 33,1 и 31,8 години за 
жените и мажите, на 40,3 и 38,5 години, соодветно, во 2020 година. Денес, девојче родено во 
Македонија може да се очекува да живее 77,9 години, а момче – 73,6 години.

 y Жените имаат високо ниво на познавања на методите на контрацепција. Меѓутоа, и покрај 
познавањата, севкупната употреба на контрацептивните методи е мала, особено кога 
станува збор за современите методи на контрацепција.

3. ЗАКЛУЧОЦИ
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 y Мнозинството бремени жени добиваат постродилна грижа. Речиси сите жени се породуваат 
во јавна здравствена установа (95,8%). Бројот на посети за постродилна грижа за 
новороденчињата е значително поголем од бројот на посети на мајките.

 y Смртноста кај родилките во официјалната евиденција е ретка (0-2 случаи годишно во 
последната деценија). Од 2015 до 2019 година нема регистрирани смртни случаи на родилки, но 
тоа укажува на голема веројатност за несоодветно евидентирање, најмногу поради погрешна 
класификација на причината за смртта.

 y Проодноста на учениците од основно во средно образование е постојано повисока за 
момчињата, додека проодноста на учениците од средно во високо образование е повисока 
за девојчињата. Девојчињата почесто рано го напуштаат училиштето.

 y Во времето кога девојчињата и момчињата ќе дојдат до ниво на средно образование, родовите 
стереотипи играат улога во нивните одлуки да учат одредени предмети. Во здравствената 
струка и личните услуги, на секое машко лице што завршува образование има речиси три 
женски. Спротивно на тоа, момчињата преовладуваат во перципираните „машки“ научни 
области какви што се производството, машинството и електротехниката, земјоделството и 
угостителството (патувања, туризам, хотели и угостителство).

 y Поголем дел од жените се запишуваат во високото образование отколку од мажите. Жените 
постојано сочинуваат повеќе од половина од запишаните студенти.

 y Обрасците на родови образовни избори што се забележуваат во средното образование 
продолжуваат и во високото образование.

 y Учеството на работоспособното население (на возраст од 15 до 64 години) кое посетува 
формално образование е во опаѓање, и кај жените и кај мажите, без очигледни родови 
разлики. Во однос на неформалното образование, опфатот е сè уште многу низок, и за жените 
и за мажите, со малку поголемо учество на жените.

 y Во наставничката професија, на ниво на основно и на средно образование, не само што 
преовладуваат жени, туку во последните години професијата сѐ повеќе се феминизира. 
На секој наставник во основното образование, во учебната 2019/2020 година имало 
2,3 наставнички, наспроти 1,3 наставнички во учебната 2000/2001 година. Во средното 
образование; соодносот на наставнички се зголеми од 1,2 на 1,6 за секој наставник во истиот 
период. Наставата на ниво на високо образование повеќе ги привлекува мажите, најверојатно 
поради статусот и повисоката плата за работните места.

 y Иако се стеснува, во Северна Македонија сè уште постои родов дигитален јаз, што се однесува 
на тоа како мажите и жените ги користат информациските и комуникациските технологии 
(ИКТ). Доколку се спореди состојбата во 2006 и во 2019 година, жените користат интернет 
поретко од мажите, но бројките се изедначуваат.

 y Родовиот јаз во стапката на вработеност кај лицата на возраст од 20 до 64 години изнесува 
17,5%. Жените (на возраст од над 15 години) се значително помалку активни на пазарот на труд 
од мажите од истата возрасна група. Во 2020 година стапката на учество на жените на пазарот 
на трудот изнесуваше 45,7%. За споредба, во истата година стапката на учество на мажите на 
пазарот на трудот изнесуваше 67,1%.
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 y Мажите почесто работат како работодавачи или се сметаат за работници за сопствена 
сметка, додека жените обично работат како вработени лица.

 y Жените се многу почесто неплатени семејни работници, а овој тренд се зголемува со текот 
на времето.

 y На пазарот на труд постои родова професионална сегрегација, што значи дека жените и 
мажите имаат тенденција да бидат концентрирани во одредени сектори – истите области во 
кои имаат завршено професионално образование. Жените преовладуваат во финансискиот, 
образовниот и во здравствениот сектор, додека големо мнозинство од вработените во 
рударството, градежништвото и во транспортот се мажи.

 y Стапките на невработеност се слични и кај мажите и кај жените и опаѓаат со слично темпо со 
текот на времето. Сепак, има повеќе невработени жени отколку мажи без образование, со 
незавршено образование и со високо образование.

 y Жените што живеат во руралните средини имаат најниски стапки на вработеност, во 
споредба со мажите од руралните средини, и со урбаното население воопшто. Жените од 
руралните средини се особено обесправени во поглед на вработувањето поради фактори какви 
што се родовата поделба на трудот во домаќинствата и недостигот на социјални услуги што би 
им овозможиле (повторно) да влезат на пазарот на трудот, особено услуги за згрижување деца. 

 y Родовите стереотипи и традиционалните родови улоги се сè уште доминантни во земјата. 
Жените го носат најголемиот дел од товарот на неплатената домашна работа и грижата.

 y Во период од 25 години, само 18 жени се избрани за градоначалнички на локалните избори, 
наспроти 642 мажи градоначалници. Некои години - 1996 и 2009 – ниту една жена не е избрана 
за градоначалничка.

 y Жените многу помалку се занимаваат со криминални активности и многу помалку се застапени 
во системот на кривичната правда отколку мажите..
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ГЛАВНИ ЗАКЛУЧОЦИ ПОВРЗАНИ СО СТАТИСТИЧКАТА ПУБЛИКАЦИЈА: 
„ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“:

 y Оваа анализа покажа дека публикацијата Жените и мажите во Република Македонија/Северна 
Македонија ја следи истата структура низ годините, без варијации од една година до друга, 
со одредени мали исклучоци.

 y Во сите сектори што се опфатени во публикацијата, презентираните родови податоци се 
главно подготвени од ДЗС, а административни родови податоци и статистики главно 
недостасуваат, што укажува на недостиг на координација и стандардизација меѓу 
различните институции што продуцираат податоци во системот на јавната администрација.

 y Важни информации што недостигаат од публикацијата се податоците поврзани со родово 
базираното насилство и семејното насилство, како и податоци за жените на позиции на 
кои се носат одлуки – жени во политиката, Владата и на раководни позиции. Неопходно 
е да се прикажат податоци за учеството на жените во владините структури, жените 
во Собранието, министерки, градоначалнички, жени во корпоративни одбори, жени 
претприемачи итн. за да се види каде стојат жените на врвот на скалата на моќ и приходи во 
општеството во споредба со мажите. Исто така, на овој начин ќе се обезбедат информации 
за потенцијалното постоење на стаклениот плафон, што можеше да се забележи врз основа 
на ограничените информации што се содржат во поделбата на занимањата.

 y Во публикацијата не се опфатени важни истражувања, какви што се Анкетата за користење 
на времето или Демографското и здравственото истражување, и покрај тоа што содржат 
значителен број родови индикатори со консолидирана методологија на меѓународно 
ниво, што исто така е во согласност со ЦОР поврзани со родот.

 y Во презентацијата на родовите статистики главно недостасува интерсекционален 
пристап, кој би овозможил понатамошно расчленување (на пример, возраст, попреченост, 
регионална поделба, ниво на образование, брачен статус итн.).
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