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Овој документ за јавна политика има за цел да даде преглед на 
родовата структура на вработените во јавниот сектор, со посебен 
акцент на жените како доминантни во истиот. Предмет на посебен 
интерес во ова истражување се жените на повисоките раководни позиции, 
раководителки на сектори и на институции, како и почитувањето на 
родовата рамноправност во јавниот сектор. 

Истражувањето на родовата структура по категориите работни места се 
оствари со користење на дел од податоците од Регистарот на вработените 
во јавниот сектор и Министерството за информатичко општество и 
администрација. 
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За таа цел беа анализирани податоците од информатичкиот систем за 
управување со човечки ресурси (Human Resource Management System) за 
изминатите две години (2017 и 2018 година). Истражувањето на родовата 
структура по категориите работни места е извршено во согласност со 
класификацијата од Законот за административни службеници. Беше 
анализирана и родовата структура на вработените во јавниот сектор во 
2017 и 2018 година, според групите работни места предвидени во член 14 
од Законот за вработените во јавниот сектор (Група I: Административни 
службеници; Група II: Службени лица со посебни овластувања; Група III: 
Даватели на јавни услуги, и Група IV: Помошно-технички лица). На крај, 
беше прегледана родовата структура на сите вработени во јавниот 
сектор во 2017 и 2018 година (според дејноста): Информатичко 
општество; Транспорт; Земјоделство и шумарство; Информирање; Друга 
дејност од јавен интерес; Животна средина; Комунални работи; Здравство; 
Труд и социјала; Судство; Култура; Финансии; Локална власт; Образование; 
Законодавна власт; Управа; Правда, Јавно обвинителство, и Претседател. 

Податоците од Регистарот на вработените во јавниот сектор покажуваат 
голема застапеност на жените, односно околу 54 % од вработените 
се жени. Сепак, во Регистарот има многу повеќе податоци за мажите. 
Поради тоа, не беше тешко да се направи барање за слободен пристап 
за добивање одговор на прашањето за родовата застапеност по дејност 
и според групите работни места од Законот за вработените во јавен 
сектор. Тешко беше да се добие одговор на прашањето каква е родовата 
структура на административните службеници според нивоата на 
работните места, односно според категориите работни места од Законот 
за административни службеници - од категорија А1 (која ги претставува 
највисоките раководни позиции) до категоријата Г3 (која се однесува на 
најниските позиции во јавниот сектор, односно на референтите). Затоа, 
беа анализирани раководните позиции во сите институции од јавниот 
сектор, особено според податоците што се објавуваат од страна на секоја 
од институциите посебно.
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1. Родова структура на јавниот сектор во Република 
Северна Македонија 

„Потребно е родовата еднаквост да се постигне не само законски, 
туку и преку зајакнување на менталитетот“.1

Процентуалната застапеност на жените во јавниот сектор во 
Република Северна Македонија во 2017 и 2018 година изнесува 54 %, 
а процентуалната застапеност на мажите - 46 %. Користена е структура на 
податоци за 112.164 вработени во јавниот сектор. Од овој број се изземени 
лицата кои се вработени во Армијата на Република Северна Македонија, 
Агенцијата за разузнавање, Министерството за внатрешни работи и 
органите во неговиот состав кои имаат статус на овластени службени 
лица. Според податоците, во 2017 година имало 1.291 институции, а во 2018 
година тој број се зголемува на 1.314 институции. Ако се пресмета уделот на 
жените и на мажите во вкупната бројка административни службеници (по 
година), податоците покажуваат дека процентот жени во администрацијата 
во 2017 година изнесува 53,58 %, а во 2018 - 54,02 %. Ова мало зголемување 
не индицира значаен тренд и е постојано, што може да се припише на 
балансираното учество на мажите и на жените во државната служба. 

Табела 1. Процентуална родова застапеност во јавниот сектор на РСМ. Извор: МИОА, 2017 и 20182

Број на 
административни 
службеници во 2017

Број на 
административни 
службеници во 
2017 (%)

Број на 
административни 
службеници во 2018

Број на 
административни 
службеници во 2018

Разлика Разлика 
(%)

Вкупно 109,304 100% 112,164 100% 2,860 1.29%

Жени 58,564 53.58% 60,593 54.02% 2,029 0.92%

Мажи 50,740 46.42% 51,571 45.98% 831 3.08%

1  Интервјуиран на 16.5.2019
2  Податоците се добиени преку испратени барања за пристап до информации од јавен карактер до 
Министерството за информатичко општество и администрација.
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Она што може да се воочи на прв поглед е дека и во двете години кои 
се предмет на анализа бројот на жени вработени во јавниот сектор е 
доминантен во однос на бројот на мажите. Во поглед на вкрстувањата по 
пол и возраст, просечната возраст на жените вработени во јавниот сектор 
е околу 45 години, а на мажите околу 46 години. Според возрасните групи, 
најзастапени се жените на возраст од 26 до 35-годишна возраст, како и 
жените на возраст од 36 до 45 години. Кај мажите се најзастапени оние 
на возраст над 64 години, како и оние од 46 до 55-годишна возраст. Овие 
податоци укажуваат на тоа дека во јавниот сектор од година во година 
се зголемува бројот на вработувања на жените, што е потенцирано со 
процентот млади женски лица на возраст од 26 до 35 години и од 36 до 45 
години, за разлика од порано кога биле вработувани поголем број мажи. Тоа 
е воочливо преку процентот мажи од постарите возрасни групи. Имено, тоа 
се лица кои се долго време во секторот и се пред самопензионирање. Кај 
поновите генерации, очигледен е трендот на зголемен број вработувања 
на жените. Во однос на образованието, во јавниот сектор процентуално 
најзастапени се жените со високо образование и мажите со средно 
образование. Најмал е процентот магистри (и мажи и жени), при што истиот 
е малку поголем кај жените отколку кај мажите. 

Во однос на етничката структура, најголемиот број вработени се Македонци, 
а потоа доаѓаат припадниците на албанската и на турската етничка група. 
Жените од македонска етничка припадност се побројни од мажите, додека 
кај албанската и кај турската етничка група се побројни мажите.

1.1. Родова структура и анализа на 
административните службеници според дејноста и 
групите работни места

1.1.1. Родова застапеност (2017-2018)

Доколку се анализира родовата структура на административните 
службеници според дејноста, врз основа на податоците од Информатичкиот 
систем за управување со човечки ресурси (HRM System) на институциите 
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од јавниот сектор за 2017 и 2018 година, може да се заклучи дека 
жените заземаат најголем удел во секторите Образование, Здравство, 
Култура, Судство и Јавно обвинителство, а мажите се доминантни во 
секторите Транспорт, Комунални работи, Локални власти и во Управата. 
Доколку се согледува процентуално, во финансискиот сектор се многу 
позастапени жените. Притоа, треба да се има предвид дека вкупниот број 
административни службеници во овој сектор е многу мал, а најголем број 
од нив се жени. 

„Генерално, жените се позастапени во одредени дејности од јавниот сектор, 
односно во Образование, Здравство и Социјална заштита, а мажите во 
областа на ИТ, Науката, Технологијата, Инженерството и Математиката (како 
образовна категорија). Ова ја рефлектира образовната и професионалната 
сегрегација која влече корени од образованието што секоја индивидуа го 
избира како најсоодветно за себе. Секогаш постои тренд на селекција на 
образованието од страна на женските и машките индивидуи (на пример, 
машките индивидуи се повеќе склони кон тоа да изберат образование на 
електротехничките факултети, што не е многу чест пример кај женските 
индивидуи)“.3 

Приказ 1. Родова структура на административните службеници по дејности. Извор: МИОА, 2017 
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3  Интервјуиран на 16.5.2019
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Приказ 2. Родова структура на административните службеници по дејности. Извор: МИОА, 2018
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Според класификацијата и групите работни места согласно законот, жените 
се најзастапени во секторите Јавни услуги и Дејности од јавен интерес, кои 
не се од административна природа, а најмалку застапени во секторите каде 
што се вработуваат лица со посебни овластувања, односно во областите 
Безбедност, Одбрана и Разузнавање. Споредбено, во овие сектори се многу 
позастапени мажите. Според Законот за вработените во јавниот сектор, 
заклучно со 31.12.2017 година, во информатичкиот систем за управување 
со човечки ресурси биле внесени вкупно 74.795 лица кои припаѓаат 
во една од групите работни места предвидени во член 14 од Законот за 
вработените во јавниот сектор. Во 2017 година, во Група 1 (работни места за 
административни службеници) имало 13.765 жени и 12.759 мажи. Во Група 
2 (службени лица со посебни овластувања од областа на безбедноста, 
одбраната и разузнавањето) многу мал дел (72) се жени, а 1.622 се мажи. 
Во Група 3 (даватели на јавни услуги, дејности од јавен интерес, согласно 
законот, кои не се од административна природа) 20.566 се жени, а 15.289 
се мажи, а во Група 4 (помошно-технички лица, одржување, обезбедување, 
превоз, како и други помошни и технички работи) поголемиот дел (6.603) се 
мажи, а 4.119 се жени. Може да се забележи дека жените се позастапени во 
првата и во третата група, како административни службенички и давателки 
на јавни услуги кои не се од административна природа, а особено е голем 
бројот на оние кои припаѓаат во третата група, додека бројот на жени во 
втората група е значително помал од бројот на мажите. 
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Приказ 3. Родова структура на вработените во јавниот сектор според групи работни места.  
Извор: МИОА, 2017
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Група 1 - Работни места на административни службеници

Група 2 - Службени лица со посебени овластувања, од 
областа на безбедноста, и разузнавањето

Група 3 - Даватели на јавни услуги, дејности од јавен интерес 
согласно, кои не се од административна природа

Група 4 - Помошно - технички лица, оддржување, вршење на 
превоз, како и други помошни и технички работи

Во 2018 година, заклучно со 31.12.2018 година, во информатичкиот систем 
за управување со човечки ресурси биле внесени вкупно 77.420 лица 
кои припаѓаат во една од групите работни места предвидени во член 14 
од Законот за вработени во јавниот сектор. Ситуацијата е слична како и 
во 2017 година, односно во првата група се регистрирани 14.057 жени, а 
12.607 мажи. Во втората група, исто така, жените се застапени во многу мал 
број. Во третата група припаѓаат 21.485 жени и 16.248 мажи. Во четвртата 
група има 4.416 жени и 6.946 мажи. Ситуацијата е иста и во 2017 година, 
односно најголем број жени има во првата и во третата група, а најмалку во 
втората група, каде што мажите се застапени во исклучително голем број. 
Во четвртата група мажите се застапени во поголем број во споредба со 
жените. 4

4  Податоците се добиени преку испратени барања за пристап до информации од јавен карактер до 
Министерството за информатичко општество и администрација
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Приказ 4. Родова структура на вработените во јавниот сектор според групи работни места. Извор: МИОА, 2018
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Група 1 - Работни места на административни службеници

Група 2 - Службени лица со посебени овластувања, од 
областа на безбедноста, и разузнавањето

Група 3 - Даватели на јавни услуги, дејности од јавен интерес 
согласно, кои не се од административна природа

Група 4 - Помошно - технички лица, оддржување, вршење на 
превоз, како и други помошни и технички работи

2. Фактори кои влијаат врз родовата рамноправност, 
инклузијата на жените во јавниот сектор и нивното 
поставување на раководни позиции во РСМ 

Постојат различни перцепции за родовата рамноправност, вклучувањето 
на жените во јавниот сектор и нивната улога како раководителки. Како што 
беше констатирано претходно, покрај балансираното учество на мажите и 
на жените во државната служба, има воочлив родов јаз кај повисоките нивоа 
на позиции во предност на жените, а таков јаз е присутен и кај најголемиот 
дел почетни позиции, но овојпат во предност на мажите. Она што може да се 
заклучи е дека државната служба на централно ниво е родово балансирана. 
Мажите се помалку застапени на повисоките позиции, но кога станува 
збор за највисоките раководни позиции (министри, заменици-министри, 
државни секретари), тие се во најголем дел зафатени од мажи. Ова е, 
исто така, пример за нееднакво родово распределување по позициите во 
јавниот сектор во РСМ. Ваквата распределба на жените и мажите покажува 
дека недостигаат конкретни мерки и интервенции за да се промовираат 
еднакви можности за мажите и за жените. Генерално, родовите аспекти 
на реформата на јавната администрација се минимализирани, бидејќи 
важноста на еднаквите можности е перципирана само во однос на жените. 
Два елемента одредуваат дали и колку е постигната родова рамноправност, 
односно дали постои родова застапеност и рамноправност во секторот. 
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Првиот елемент се однесува на средината во која работи јавната 
администрација, а тоа е утврдено преку постоечките легални и политички 
норми за работни односи, јавна администрација и родова рамноправност, 
како и преку институционално-социолошките култури на дејствување, 
кои – индиректно, но сигурно - влијаат врз процесот на донесување 
одлуки, политиките и практиките за управување со човечките ресурси. 
Ова се фактори кои создаваат услови во кои жените и мажите стапуваат 
во работен однос во јавната администрација и донесуваат одлуки за 
изградба на нивните кариери, користејќи ги потенцијалните можности за 
развој на нивните кариери и балансирајќи ги нивните деловни и приватни 
животи. Вториот елемент што влијае врз родовата застапеност се однесува 
на процесите на реформа на јавната администрација и на степенот до 
кој тие промовираат политики и инструменти за да се обезбеди и да се 
постигне еднаквост на условите (како за жените, така и за мажите), како 
што се акциите за еднакви можности и афирмативните мерки. Треба 
да се овозможи родово-сензитивно креирање и развој на политиките, 
проследено со родово-сензитивни практики, преку кои - доколку постои 
родова различност - би се воочила јавната администрација и би станала 
инклузивно, ефективно и ефикасно место за работа. 

Еден од позначајните фактори што влијае врз женското раководство 
во една земја се општите ставови на општеството. Во земјите каде што 
постојат контемплации дека мажите се подобри лидери или имаат повеќе 
права за работа, има помалку жени лидери и, генерално, помалку жени во 
работната сила. Исто така, клучна улога при обликувањето на ставовите 
кон раководството на жените имаат и политичките интервенции. За разлика 
од минатото, забележливи се промени во ставовите, односно жените ги 
зголемија своите аспирации за себеси. Важно е да се потенцира потребата 
од инклузија на жените во донесувањето одлуки. 

„Постои мислење дека мажите на раководните позиции подобро ја вршат 
својата должност отколку жените, но родот никако не треба да биде фактор. 
Исто така, постои разлика и во авторитетот што го има раководителот 
на секторот, во зависност од тоа дали е маж или жена. Кога се работи за 
тимска работа, жените раководители се повеќе тимски ориентирани и не 
се премногу авторитарни“.5 

5  Интервјуиран на 5.4.2019
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Посветувањето кон родовиот баланс и еднаквите можности во Република 
Северна Македонија останува на декларативно ниво, а социолошката 
култура и соодветните организациски култури се сè уште под влијание 
на традиционалните гледишта на мажите и на жените во општеството. 
Постојат некои промени во ставовите за разлика од минатото, затоа што 
жените ги зголемија своите аспирации за себеси. Важно е да се потенцира 
потребата од инклузија на жените во донесувањето на одлуките. Комисијата 
за статусот на жените ја нагласува итната потреба од подлабока анализа 
на политичкото учество и политичкото учество на жените за забрзување на 
глобалните промени.6 

„Воведувањето на политиките за позитивна дискриминација (на пример, 
квоти за жените на раководни позиции) се смета за пожелно, така што 
поголемата застапеност на жените на високите раководни позиции ќе се 
смета за предност, а треба да се зголеми свеста за таканаречената родова 
сензитивност. Како и да е, воведувањето на политиките за позитивна 
дискриминација повлекува и одредени недостатоци. Имено, овие политики 
можат да придонесат да се пополни бројот на жени на одредени раководни 
позиции само за да се испочитува квотата, а притоа не се посветува 
внимание на квалитетот, подготвеноста и стручноста на тие индивидуи 
како раководителки“.7

Генерално, родот не е фактор што има удел во степенот на мотивација на 
мажите и на жените вработени во јавниот сектор, а кога мотивацијата се 
јавува како фактор, тоа е најчесто резултат на таканаречениот феномен 
„glass ceiling“ или „стаклен плафон“. Кога жените во работна сила се 
соочуваат со феноменот „стаклен плафон“, тие се спречени да бидат 
унапредувани, особено да се искачуваат на извршната ранг-листа во 
рамките на нивната работна средина.8

6  22 февруари 2017 година, Проект за жени во јавната служба, и УНДП, 61. седница на Комисијата за 
состојбата на жените на тема „Женско лидерство во јавната администрација: влијанието врз одржливиот 
развој и одржувањето на мирот“.
7  Интервјуиран на 16.5.2019
8  Bass, Bernard M.; Avolio, Bruce J. (24/1994). “Shatter the glass ceiling: Women may make better managers”. 
Human Resource Management. 33(4): 549–560. doi:10.1002/hrm.3930330405 

http://doi.wiley.com/10.1002/hrm.3930330405
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1002%2Fhrm.3930330405
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„Факторите кои влијаат врз застапеноста на жените во горенаведените 
дејности се традиционални и тие, традиционално, се нарекуваат женски 
вредности. Потребно е жените/девојчињата да се охрабруваат за други 
облици на образование и за други професии кои се сметаат за помалку 
женски.“9 

3. Заклучоци и препораки

Истражувањето покажува дека во јавниот сектор постои релативен родов 
баланс, но и родова сегрегација во одредени сектори. Од година во година, 
нема позначајни флуктуации во бројот на мажите и жените. Податоците 
ја истакнуваат доминантноста на жените во секторот, која е минорна, но 
сепак забележлива. Жените се најзастапени во секторите Образование, 
Здравство, Култура, Судство и Јавно обвинителство, а мажите се 
доминантни во секторите Транспорт, Комунални работи, Локални власти 
и Управа. Жените ги има на повисоките нивоа на позиции, а мажите се 
најзастапени на почетните (junior) позиции и на највисоките раководни 
позиции (министри, заменици-министри, државни секретари). Ова го 
поткрепува нееднаквото родово распределување по позициите во јавниот 
сектор во РСМ. Во контекст на заклученото, се препорачува следново:

• Да се подигне нивото на родова свест кај вработените во јавниот сектор, 
преку промовирање на најдобрите практики на жените раководители. 

• Да се работи во групи со мажи и жени за да се промени родово 
организациската култура и да се потенцира колку е важна родовата 
рамноправност и колкава е ползата од еднаквото учество на мажите и 
жените.

• Да се обезбеди постојан и задолжителен тренинг за родова 
сензитивност за сите вработени во јавниот сектор.

9  Интервјуиран на 5.4.2019
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• Да се обезбедат задолжителни обуки за сите службени лица кои 
работат во доменот на стратешкото планирање и буџетирање, за да се 
разберат сите родови аспекти и импликации на реформата на јавната 
администрација. 

• Да се зајакне улогата на родовите механизми, особено на Секторот за 
еднакви можности во Министерството за труд и социјална политика, и 
спроведувањето ефикасен мониторинг и оценка на имплементацијата 
на Националниот акциски план. 

• Да се воведат посебни мерки на дејствување во Законот за јавните 
службеници и во Законот зa вработени во јавнио сектор.

• Да се ревидира Законот за административните службеници, 
особено член 32, и да се вклучи анализа на родовиот баланс во 
администрацијата по категории и групи работни места, како и степенот 
на административните службеници. Ова треба да биде основа за 
политиките и процесите на вработување во комисиите за вработување. 

• Кон родовата рамноправност да се пристапува како кон општествен 
проблем. 

• Да се ревидира член 20 од Законот за административните службеници 
и да се вклучат афирмативни мерки. 

• Да се вклучи родот како категорија при генерирањето податоци во 
Регистарот на податоците за вработените во јавниот сектор. 
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