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БЛАГОДАРНОСТ
Како дел од процесот на изработка на
нова програма за соработка со земјата,
УНИЦЕФ ја нарача оваа анализа на
состојбата за Република Северна
Македонија за да се обезбеди објективна
и проверлива анализа за состојбата на
децата и детските права, што понатаму ќе
може да се користи од страна на УНИЦЕФ,
партнерите и други чинители во земјата со
цел да се идентификуваат и да се работи
на пречките и можностите за целосно
остварување на правата на сите деца.
Намерата е да се дадат информации за
планирање на програмите, како и насоки
за застапувањето за политики и заложбите
за партнерство; да се придонесе за развој
на новата Рамка за соработка за одржлив
развој на Обединетите нации (ОН РСОР);
како и да се ажурира постоечката база на
податоци, особено во врска со еднаквоста
и родот. Преку подобрено разбирање на
моменталната состојба со детските права
во земјата од страна на носителите на
одлуки, партнерите и чинителите, оваа
анализа на состојбатаможе да даде основа
за формулирање политики со кои ќе се
надминат причините за нееднаквоста во
Северна Македонија.

тим и вработените во УНИЦЕФ во земјата,
особено Елспет Ериксон која го подготви,
водеше и олеснуваше целиот процес;
Александар Лазовски и Марија Мокрова кои
даваа техничка поддршка и насоки, како и
Жарко Антоноски и Сузана Синадиновска
кои даваа логистичка и административна
поддршка. Посебна благодарност до мојот
локален партнер Боге Божиновски од
ИНДАГО кој подготви и спроведе серија
консултации со деца и млади луѓе, што
претставува еден од најважните елементи
на овој извештај. На крајот, благодарност
до сите клучни соговорници кои одвоија
од своето време не само да обезбедат
податоци од истражувања, туку и да ги
споделат своите искуства, мислења и увиди.
За возврат, се почитуваше принципот на
доверливост и од таа причина нивните
изјави не се директно наведени во
извештајот.

Независната анализа во овој извештај се
темели на квалитативни и квантитивни
податоци кои се добиени од преглед на
најновите расположливи истражувања,
статистики и извештаи; интервјуа со клучни
чинители; и дискусии со деца и адолесценти
во фокус групи. Покрај тоа што во извештајот
се опфатени и информации добиени од
раководството на УНИЦЕФ, ставовите
искажани тука не мора да ги отсликуваат
ставовите на раководството и вработените
во УНИЦЕФ, нивните донатори и партнери
во Северна Македонија.

Терминот „Роми“ се употребува во текстот
согласно ставот усвоен од страна на
Европската унија и Советот на Европа.
Терминот кој официјално се користи во
документите на ЕУ, Советот на Европа, и
Организацијата за безбедност и соработка
во Европа (ОБСЕ), ги вклучува Ромите,
Египќаните, Патувачите, Синтите и
други групи кои честопати непрецизно се
опишуваат како „Цигани“. При читање на
текстот, придавката „Роми/Ромски“ во овој
документ се однесува на ромскиот народ
во целина или на групи и поединци, на пр:
Роми деца, Роми семејства, додека пак
‘ромски’ се однесува на јазиците и културата.
Читателите треба да имаат предвид дека
употребата на терминот “Роми” не значи
дека постои намера да се одрекуваат
различностите кои постојат меѓу Ромите,
Египќаните, Патувачите и останатите групи.

Овој извештај немаше да биде возможен без
поддршката и соработката од раководниот

Кевин Бирн
октомври 2019
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Стапка на раѓања кај адолесценти

РДР

Ран детски развој

ЗНМ

Здружение на новинари на
Македонија

РДО

Рано детско образование

АМЕВП

ЕЦПКБ

Академска мрежа на европски
експерти за попреченост

Европски центар за превенција и
контрола на болести

ЕКЧП

БИТ

Бертелсман индекс на
трансформација

Европска конвенција за човекови
права

ЕСЧП

Eвропски суд за човекови права

ДД
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ИСУПП

Информатички систем за
управување со парична помош

Процена на математичка
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ЕГРА

Проценка на јазична писменост

ОПЗ

Општа проценка за земјата

ЕМИС

УКТ

Условени кеш трансфери

Образовен информационен
систем

ЦЕДАВ

Конвенција за елиминација на сите
форми на дискриминација врз
жените

EМС-199

Европска макросеизмичка скала

ЕМБ

Европска мрежа за
бездржавјанство

УМД

Училишта по мерка на децата

ППВС

АКП

Анализа на климатскиот пејсаж

Планирање за подготвеност за
вонредни состојби

ЦУК

Центар за управување со кризи

ЕИКЖ

ТУЗ

Тим за управување во земјата

Европско истражување за
квалитет на живот

СЕ

Совет на Европа

ПЕР

Програма за економска реформа

ЕЦПР

Европски центар за правата на
Ромите

EСЕ

Асоцијација за еманципација,
солидарност и еднаквост на
жените во Македонија

СРА

Конвенција ОН Конвенција за правата на
детето
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ДДЗ

Додаток за детска заштита

ПДЗ

Програмски документ за земјата

ИНЗ

Извештај за напредок на земјата
на ЕК

EУ

Европска унија

СПЗ

Стратегија за партнерство со
земјата

EУ28

Земји-членки на Европската унија

КПТ

Комитет за превенција на тортура

Eurofound Европска фондација за
подобрување на животните и
работните услови

КПД

Комитет за правата на детето

ФЕС

Фридрих Еберт Штифтунг

ОГО

Организација на граѓанското
општество

ДФГ

Дискусии во фокус групи

АОП

Агенција на Европската унија за
основни права

ЦСР

Центар за социјални работи

ДСП

Деца со попреченост

БДП

Бруто домашен производ

ДЗЛП

Дирекција за заштита на лични
податоци

БНП

Бруто национален приход

ОЛ

Општ лекар

НРК

Намалување ризици од
катастрофи

ИБД

Истражување за буџет на
домаќинствата

EК

Европска комисија

ИЧР

Индекс на човечки развој
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соработка во Европа
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Отвори ги прозорците
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Патронажна сестра

ЛСП
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Ромски здравствен медијатор
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Договор за стабилизација и
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ЦОР
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ИСИ

Индекс на социјална исклученост

ПОП

Посебни образовни потреби
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СИЛК
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СДС
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ЗСП
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Км
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Косово
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СИОРД

ЛГБТИ

Лезбејки, геј, бисексуалци,
транссексуалци и интерсексуалци

Секретаријат за имплементација
на ОРД

СОП

M&E

Мониторинг и евалуација

Стандардна оперативна
процедура

ЗМД

Здравје на мајки и деца

СЈО

Специјално јавно обвинителство

MОН

Министерство за образование и
наука

ДЗС

Државен завод за статистика

СПИ

Сексуално преносливи инфекции

MИКС

Мултииндикаторско кластерско
истражување

ВСФ

Вкупна стапка на фертилност

ТСЛ

Трговија со луѓе

МКД

Македонски денар

ОН
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МТСП

Министерство за труд и социјална
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Министерство за здравство
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ГМП
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НАПД
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СОО

Стручно образование и обука

НАТО

ЦСОО
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обука
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СЗО

Светска здравствена организација
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1.1		 Контекст, намена и цел
Оваа студија е нарачана од страна на
УНИЦЕФ за да се обезбеди анализа на
состојбата на децата и детските права
во Република Северна Македонија која
може понатаму да се користи од страна
на УНИЦЕФ, партнерите и други чинители
во земјата, со цел да се идентификуваат
и да се работи на пречките и можностите
за целосно остварување на правата
на сите деца. Намерата е да се дадат
информации за планирање на програмите и
да се насочат застапувањето за политики и
заложбите за партнерство; да се придонесе
за изработката на новиот Програмски
документ за земјата, Заедничката проценка
за земјата, и новата Рамка за соработка
за одржлив развој на Обединетите
нации (ОНРСОР); како и да се ажурира
постоечката база на податоци, особено
во врска со еднаквоста и родот, децата и
адолесцентите. Преку подобрено разбирање
на моменталната состојба со детските

права во земјата од страна на носителите
на одлуки, партнерите и чинителите, оваа
анализа на состојбатаможе да даде основа
за формулирање политики со кои ќе се
надминат причините за нееднаквоста во
Северна Македонија. Оваа анализа на
состојбата главно има за цел да се стави
акцент на стратешките приоритети за
носителите на должност во земјата за да се
намалат диспаритетите и да се работи на
ранливостите, и на тој начин да се помогне
оформувањето на националната развојна
агенда и да се забрза постигнувањето на
Целите за одржлив развој (ЦОР)1 .

1.2		 Концепциска рамка
и пристап
Пристапот усвоен од УНИЦЕФ2, кој се
темели на правата, за основна референца
ја користи Конвенцијата за правата на
детето на ОН (ОНКПД)3 и притоа се
предводи од клучните начела за човекови
права (универзалност, еднаквост и

1

Трансформација на нашиот свет: 2030 Агенда за Одржлив развој Резолуција 70/1 усвоена на 70-от состанок на
Генералното собрание на Обединетите нации на 25 септември 2015 достапно на https://sustainabledevelopment.un.org/
post2015/transformingourworld

2

Како што е наведено во Garde M. Parameswaran S. Tso S-YK et al Core Guidance: New Generation Situation Analysis UNICEF
(May 2019) NY

3

Конвенција за правата на детето, усвоена од Генералното собрание на Обединетите нации на 20 ноември 1989, понатаму
во текстот ‘Конвенцијата’ или ОН КПД. За целиот текст види https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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недискриминација, отчетност и учество).
Во оваа анализа е усвоен истиот пристап
базиран на човековите права (ПБЧП) и
истражувањето се потпира на основните
начела на ОНКПД, како и проценката
на степенот до кој децата во Северна
Македонија можат да ги уживаат правата
предвидени со Конвенцијата за елиминација
на сите форми на дискриминација врз
жените (ЦЕДАВ)4, Конвенцијата за правата
на лицата со попреченост на ОН (КПЛП)5
и други клучни меѓународни и регионални
спогодби и конвенции.
ПБЧП подразбира обврзаност во пракса за
(i) давање централно место на детето во
истражувачкиот процес и (ii) филтрирање
на анализата на расположливите податоци
низ призмата на член 2.1 од Конвенцијата,
со кој се дава гаранција дека “Државите
членки на оваа Конвенција ќе ги почитуваат
и ќе ги обезбедуваат правата на секое
дете содржани во Конвенцијата под нивна
јурисдикција без каква било дискриминација
и без оглед на раса, боја на кожа, пол, јазик,
религија, политичко или други мислење,
национално, етничко или социјално потекло,
имот, попреченост, раѓање или друг статус
на детето или на неговите/нејзините
родители или законски старатели6”. Оттаму,
во извештајот се разгледува состојбата
на сите деца во Северна Македонија,
иако според можностите најмногу се
фокусира на оние кои се најранливи,
маргинализирани и обесправени во однос
на пристапот до нивните права. Како дел
од интегрираниот и меѓусекторски пристап
за собирање податоци и анализа, како и
холистичкото гледање на детето, со оваа
анализа се прави обид да се анализираат
постоечките диспаритети поврзани со полот,
географската местоположба, богатството,
етничкото потекло и способностите. Оттаму,
Ситуационата анализа опфаќа експлицитна
анализа на особено ранливата популација
и популацијата во ризик, на пр: деца со
попреченост; деца кои се институционално
згрижени; деца во притвор. Според
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можностите, податоците и анализата се
расчленети по основ на пол, етничко потекло
(Македонци/Албанци/Роми) и по региони.
Исто така, во извештајот посебно внимание
е посветено на познавањата, ставовите и
практиките во јавноста во врска со децата,
однесувањето, семејните вредности и
традицијата и културата на заедниците што
влијаат на остварувањето на детските права.

1.3		 Методологија
Оваа студија се заснова на опсежна и
длабинска анализа на состојбата на
децата до 18-годишна возраст кои живеат
во земјата, меѓутоа, до најголема можна
мера се опфатени оние кои се најранливи,
маргинализирани и обесправени. Централно
место во студијата има причинската анализа
за остварување на правата на децата
во Северна Македонија и разгледување
на пречките кои го спречуваат или
оневозможуваат уживањето на правата
на децата. Овој пристап се користеше за
да се процени капацитетот на сите клучни
чинители во спроведувањето на нивната
надлежност за да се обезбеди почитување,
заштита и остварување на правата на
децата. За извештајот е применета следната
методологија:
∙∙ Преглед на постоечки студии, извештаи,
анкети, статистички податоци и други
информации за законодавството,
политиките и програмите на Владата
на Република Северна Македонија;
како и документи и студии на Комитетот
за правата на детето (КПД), ОЕЦД,
ОБСЕ, разни тела на ЕУ, агенции на
ОН, академски институции, локални и
невладини организации и други извори.
Студијата во најголема мера се потпира
на најнови расположливи податоци
и истражувања по 2014 година и се
вложи напор првенствено да се опфатат
официјалните владини податоци и
анализи, надополнети со документирани
докази од други независни извори;

4

Види https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ за целиот текст и поширока дискусија за импликациите за децата

5

Види https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html за целиот текст
и поширока дискусија за импликациите за децата
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ОН КПД op cit Член 2.1 Види Hodgkin R. Newell P Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child
UNICEF (2002) New York стр. 19-38 за целиот текст и поширока дискусија за импликациите за децата

UNICEF

АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА НА ЖЕНИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

∙∙ Полу-структурирани интервјуа со клучни
испитаници од Владата, граѓанското
општество, академската заедница и
донаторите. Тука беа вклучени дискусии
со организации што работат за деца,
како и НВОи што работат за жени, Роми,
попреченост и ран детски развој . Беше
направена триангулација на добиените
информации од клучните испитаници со
податоци од документирани извори и други
соговорници. Во извештајот не се упатува
на ниту една изјава дадена од конкретен
соговорник, и изјавите што се припишуваат
на клучните испитаници се однесуваат на
одреден број соговорници. Во Анекс 1 е
даден список на сите клучни соговорници.
∙∙ Дискусии во фокус групи со деца и
адолесценти на возраст од 15-18 години
од различни локации и етнички и социоекономски групи.
∙∙ Консултации со вработените во
канцеларијата на УНИЦЕФ.
Оваа анализа на состојбата беше заеднички
изработена од страна на меѓународен и
локален консултант. Меѓународниот консултант
се фокусираше на собирање и анализа
на податоци, вклучително и преглед на
документи/податоци, дополнителни интервјуа
со клучни соговорници во земјата и целосна
стратешка анализа и препораки. Локалниот
консултант даваше поддршка за севкупната
анализа, но првенствено беше одговорен за
организацијата на самостоен партиципативен
процес за собирање информации од децата
и адолесцентите за нивната состојба и
перспективи, како и за куса анализа за
склучување потенцијални нови партнерства, со
посебен акцент на приватниот сектор.
Посетата на меѓународниот консултант
во месец јуни беше искористена за да се
планираат и подготват серија дискусии во
фокус групи (ДФГ) со деца, што требаше да
ги организира локалниот консултант. Беше
изработен прашалник, и последователно
изменет според повратните информации
од вработените во УНИЦЕФ. Во јули и
август се одржаа девет ДФГ и со нив беше
опфатен примерок деца поделени според
пол, етничко потекло, место на живеење и
социоекономски статус. Во ДФГ учествуваа
65 деца и адолесценти.
UNICEF

1.4		 Пречки и ограничувања
За подготовка на оваа анализа на состојба
неизбежно се појавија ограничувања во
однос на расположливото време и ресурси.
Постојат мноштво квалитетни студии во
врска со Северна Македонија, но тие се
неповрзани и голем дел од достапните
податоци се недоследни и неспоредливи.
Авторот даде приоритет на истражувањата
и податоците од периодот по 2014 година,
но исто така имаше потреба да се упати и
на одредени студии од претходно, особено
кога поскорешни податоци не беа на
располагање. И покрај големите инвестиции
направени за развојот на национално
ниво во последната деценија, досега,
главниот фокус сосема разбирливо бил
на подобрување на севкупната состојба
во земјата, наместо на унапредување на
еднаквоста, а таквата состојба е отсликана
и во податоците. Значителен дел од
податоците на национално ниво не се
доволно расчленети, особено по етничка
основа. Државниот завод за статистика
непрекинато ги надградува своите
капацитети за да се обезбедат податоци
согласно бараните стандарди и треба да се
поддржува за да се развие договорена рамка
за расчленети индикатори во врска со децата.
Базата на податоци во врска со најранливите
деца – Роми, деца со попреченост (ДСП) и
сиромашни деца – е со особено ограничен
опфат. Секогаш кога постои можност, во
извештајот се идентификуваат таквите јазови
во податоците.
Второто ограничување се однесува на
постоењето расчекор меѓу секторите
на разни чинители. Беше вложен напор
да се постигне фер усогласност во
перспективите на гледање од страна на
УНИЦЕФ, Владата, граѓанското општество
и донаторите и притоа извештајот ги
содржи гледиштата на сите четири групи
чинители. Меѓутоа, заради временското
ограничување не беше возможно да се
обезбеди објективна рамнотежа во однос
на клучните соговорници, а нивната
расположливост значително придонесе во
одлуката кој ќе биде вклучен во конечната
листа соговорници. Перспективите на
гледање, особено од страна на родителите
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и заедниците, не се доволно застапени,
меѓутоа, мора да се истакне дека
возрасните лица кои беа наши соговорници
беа особено отворени и разговараа со нас
како мажи, жени, родители и загрижени
граѓани, и истовремено со нас разговараа
и ‘официјално’ согласно нивната улога.
Граѓанското општество во Северна
Македонија и понатаму е доста ограничено
и постојат само неколку НВОи за деца кои
можат да дадат поинаква од официјалната
нарација за детските права. Во Северна
Македонија постојат многу малку
организации предводени од деца, меѓутоа,
за среќа, за оваа студија обезбедивме
елемент на учество на децата со цел да се
слушне и мислењето на децата на правичен
и балансиран начин во сите делови.
Заради временските ограничувања
бевме спречени да направиме причинска
анализа на секое од правата и затоа
оваа студија дава сеопфатна слика за
најразличните причини според можностите
што произлегоа од достапните податоци
и потоа во рамки на целата анализа, тие
беа анализирани и категоризирани низ
спектарот на правата.

1.5		 Етичка рамка
Процесот на анализа на состојбата беше
подготвен во целосна согласност со етичките
стандарди на УНИЦЕФ дадени со Мемо CF/
PD/DRP/2015-0017, особено што вклучуваше
и елемент на силна застапеност на деца.
Истражувањето се спроведуваше во согласност
со Процедурата на УНИЦЕФ за етички
стандарди при истражувања, евалуација,
собирање податоци и анализа. Покрај тоа,
се придржувавме и до етичките стандарди за
истражувања во кои се вклучени деца, и кои се
отсликуваат во следните принципи:
∙∙ Судир на интереси не беше
идентификуван во рамки на
истражувањето;
∙∙ Согласност на основ на претходна
информираност - сите учесници беа
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информирани за истражувањето, целта
и нивното учество во процесот. Притоа
беше јасно наведено дека нивното
учество не подразбира нанесување
штета, како и моментална придобивка
за нив. Од нив беше побарано усно да
ја дадат својата согласност за учество
во истражувањето и им беше појаснето
дека во секој момент од истражувањето
ќе можат да се повлечат.
∙∙ Доверливост и анонимност – сите
учесници во истражувањето беа
информирани дека ќе биде заштитена
нивната приватност, дека податоците
собрани со истражувањето ќе бидат
објавени само во расчленета форма
и дека во ниедни околности нема да
се открие идентитетот на децата кои
учествувале во истражувањето;
∙∙ Собраните податоци безбедно се
складирани во серверите на ИНДАГО.
Откако ќе се направи анализата, истите
ќе бидат префрлени на УНИЦЕФ за
натамошно чување.
∙∙ За истражувањето немаше исплата
или давање одреден надомест на
учесниците.
Имајќи предвид дека во истражувањето
беа вклучени и деца, алатките и
процедурите за собирање податоци
беа прегледани и одобрени од страна
на УНИЦЕФ, согласно Процедурата
на УНИЦЕФ за етички стандарди при
истражувања, евалуација, собирање
податоци и анализа. Прелиминарниот
извештај заедно со распореди, протоколи
и прашалници за планираните дискусии во
фокус групи (ДФГ) со деца, беше поднесен
до самостојна комисија овластена од
Американската канцеларија за заштита
при истражувања со луѓе во состав на
Министерството за здравје и социјални
услуги на САД за да се направи преглед
и да се даде одобрение за истражување
во кое се вклучени и луѓе, пред самиот
почеток на истражувањето. Исто така,
истражувачите поминаа и одобрена
обука за етика пред да започнат со
истражувањето со деца и адолесценти.

Види Мемо CF/PD/DRP/2015-001 (01 април 2015) ПРОЦЕДУРА НА УНИЦЕФ ЗА ЕТИЧКИ СТАНДАРДИ ВО
ИСТРАЖУВАЊЕ, ЕВАЛУАЦИЈА, СОБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ И АНАЛИЗА стр.8 параг. viiiA
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ГЕОГРАФИЈА
ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
ПРЕДИЗВИЦИ
ОДРЖЛИВА ЕНЕРГИЈА
НАПРЕДОК
ЗАГАДУВАЊЕ
МИГРАЦИЈА
2
ОКОЛИНА ПОГЛАВЈЕ
КОНТЕКСТОТ
КЛИМА
ВО ЗЕМЈАТА
ТРЕНДОВИ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
ДЕМОГРАФСКИ
КАРАКТЕРИСТИКИ
УПРАВУВАЊЕ
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА
ЖИВОТЕН СТАНДАРД

А

2.1		 Географија, клима и
животна средина
Северна Македонија, официјално
Република Северна Македонија, е мала
земја во Југоисточна Европа, која на север
се граничи со Србија и Косово8, на исток со
Бугарија , на запад со Албанија и на југ со
Грција. Земјата се простира на површина од
25.713 квадратни километри, а границите
се со вкупна должина од 899 км. Околу 79
проценти од земјата е ридест планински
регион и само 19 проценти низини. Околу
два проценти од земјата е покриена со
вода. Просечната надморска височина во
земјата е 830 метри9.
Климата е главно блага континентална со
одредени влијанија на медитеранската
клима, но според последната анализа на
климатската топографија за децата (АКТ)10

утврдени се големи варијации во врнежите
и температурите. Утврдено е дека на
високите места има во просек околу двојно
повеќе врнежи на годишно ниво споредено
со пониските места и сезонски разлики до
70°C меѓу летните и зимските температури.
Во просек, врнежите на годишно ниво се
значително намалени во последните години,
а температурите се зголемени. Се очекува
таквиот тренд да продолжи и понатаму и
доколку се засили, што се чини веројатно,
постои закана од зголемена суша на речиси
целата територија на Северна Македонија.
Во периодот меѓу 2013 и 2017 година,
Сеизмолошката опсерваторија при
Природно-математичкиот факултет во
Скопје евидентирала 27 земјотреси со
интензитет од пет до осум степени11 ширум
земјата. Северна Македонија е исто така
склона на поплави, одрони од кал, одрони

8

Оваа назнака не е на штета на позициите за статусот и е во согласност со УНСЦР 1244/1999 и мислењето на МСП за
прогласувањето независност на Косово

9

Податоците се преземени од Статистички годишник на Република Македонија, 2018, Државен завод за статистика (ДЗС)
(2018) Скопје Поглавје 02. Животна средина и географија стр.14

10 Молинекс Н. Анализа на климатскиот пејзаж за децата во Македонија УНИЦЕФ (2018) Скопје
11 Цитирано во Статистички годишник на Република Македонија, 2018 ДЗС op cit стр.37. Степенот на интензитет на
земјотресот се мери на европската макросеизмичка скала (EMS-1998) од 12 степени која е подготвена и предложена за
употреба од Европската сеизмолошка комисија. 12-те степени се мерат според следните последици: a) Последици по
луѓето; б) Последици по објектите и природата (освен уништување на згради и земјиште); в) Оштетување на структури и
се состои од I. Не е почувствуван; II. Едвај почувствуван; III. Слаб; IV. Нашироко забележан земјотрес; V. Силен земјотрес;
VI. Земјотрес кој предизвикува мала штета; VII. Земјотрес кој предизвикува штета; VIII. Земјотрес кој предизвикува
голема штета; IX. Деструктивен земјотрес; X. Многу деструктивен земјотрес; XI. Уништувачки земјотрес; XII. Потполно
уништувачки земјотрес.
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од земјиште, суши и невреме. Во пораст
се и топлотните бранови кои се причина за
недостиг на вода и шумски пожари и како
што растат температурите, се предвидува
дека ќе има и поинтензивни екстремни
непогоди. Зголемените температури заради
климатските промени претставуваат посебна
закана по здравјето кај децата, особено кога
крајно високи температури и подолготрајни
топлотни бранови се комбинирани со
ефектот на урбан топлински остров заради
што температурата се зголемува до
опасни нивоа што се закана за човековото
здравје. Повисоките температури, исто
така во комбинација со загадениот воздух,
може значително да го зголемат ризикот
од респираторни и кардиоваскуларни
заболувања во текот на летните месеци.
Исто така, иако е веројатно дека просечните
врнежи ќе се намалат, веројатно е и
дека деструктивните врнежи ќе станат
поекстремни. Владата го има назначено
Центарот за управување со кризи (ЦУК)
да биде Национална платформа за
намалување ризици од катастрофи и веќе
има изработено мапирање за опасности
и ризици од поплави за поголемиот
број области. Сепак, во земјата сѐ уште
недостасува рационализиран, координиран
и ефикасен одговор за ублажување на
непогодите на секое ниво 12 од власта.
Формирана е меѓу-институционална работна
група што треба да даде препораки за
подобрување.
Загадувањето претставува голема
закана за одржливиот развој во земјата.
Загадувањето на воздухот, што главно
се должи на горењето дрва, сообраќајот
и индустријата, е на опасно високо
ниво во населените и индустриските
области ширум земјата. Загадувањето
на амбиенталниот воздух е причина за
околу 1600 смртни случаи во 2016 година
и за околу половина од вкупниот број
смртни случаи во Скопје13. 62 проценти
од домаќинствата ширум земјата користат

горење дрва за загревање, особено
во областите каде нема централно
греење14. Тоа понатаму се влошува со
нерегулираното горење отпад, особено во
зимските месеци. Употребата на цврсти
горива, што е и најчест начин за загревање
во Северна Македонија, секогаш резултира
со емисии кои може да бидат штетни за
децата. Употребата на цврсти горива од
слаб квалитет во супстандардни шпорети,
што е највообичаено кај најсиромашните
домаќинства, ги умножува ризиците
и оттаму, енергетската сиромаштија
станува и проблем со еднаквоста во
Северна Македонија. Влијанието на
кризата со загадувањето врз здравјето
на децата во Скопје и останатите урбани
центри е горлив проблем во однос на
детските права. Недостигот на доволно
административни и финансиски ресурси
сѐ уште претставува главна пречка за
воспоставување мерки за подобрување на
квалитетот на воздухот.
Меѓу останатите загрижености поврзани
со животната средина спаѓаат и
непреработената руда, општинскиот
и индустрискиот отпад што се исфрла
во водните системи и потенцијално ја
загадува водата за пиење. Намалената
расположливост на вода е голема закана
за децата и најзасегнати ќе бидат децата
во семејствата што веќе се соочуваат со
проблеми во однос на расположливата вода,
односно, во руралните и земјоделските
заедници. Меѓу директните влијанија
спаѓа и веројатноста од зголемување
на осиромашеноста на домаќинствата,
зголемените миграции од економски
причини, повисоките стапки на енергетска
сиромаштија и потенцијално зголемените
пречки за и така ниските стапки на
ексклузивно доење.
Исто така, Северна Македонија се соочува
со одреден број предизвици поврзани
со одржливата енергија. Главниот извор
на енергија – нискоквалитетен јаглен – е

12 Северна Македонија 2019 Извештај на Европската комисија (мај 2019) Брисел понатаму ИНЗ 2019
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13 Кон посветла иднина за сите, Поранешна Југословенска Република Македонија, Систематска дијагностика за земјата
Групација на Светска банка (2018) Вашингтон
14 Molyneux N. UNICEF (2018) op cit.
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необновлив извор и истовремено загадува.
Иако хидроцентралите претставуваат околу
1/3 од вкупниот капацитет за производство
на енергија во земјата, намалените врнежи
заради климатските промени се закана за
одржливоста на долг рок, а производството
на ветерна и соларна енергија е во
зародиш. Ограничениот пристап до чисти
извори на енергија, како што се електрична
енергија или гас, особено во комбинација
со екстремни температури, резултира
во голема енергетска осиромашеност во
земјата и исто така придонесува во голема
мера за загадувањето на воздухот.
Ограничен напредок е постигнат во однос
на усогласување на политиките и законите
со стандардите на ЕУ за секторите
вода, заштита на природата и отпад.
Примената и спроведувањето на законите
заостануваат, а ЕК силно препорачува15
земјата да спроведе мерки за подобрување
на квалитетот на воздухот преку
ефикасна координација меѓу централните
и локалните власти и распределба
на доволно финансиски ресурси,
спроведување на усвоените планови
за регионално управување со отпад и
воспоставување интегриран регионален
систем за управување со отпад и примена
на Договорот од Париз преку изработка на
сеопфатна стратегија за постапување во
врска со климата, доследно на рамката ЕУ
2030. Важно е перспективите на децата да
бидат доволно опфатени со сите тие мерки.

2.2		 Население и
демографски трендови
Официјалните проценки 16 што се темелат на
последниот попис од 2002 година покажуваат
дека вкупното население во Северна
Македонија во јуни 2017 година било 2074502

жители, со речиси подеднаков број мажи
(50,1%) и жени (49,9%). Според проценките,
има 466.152 деца на возраст од 0–19 години.
Општо, населението старее и процентот
деца опаднал од 24 во 201117 на 22,5 во 2017
година, додека процентот население над
65 годишна возраст или повеќе во вкупното
население се зголемил од 12 проценти во
201118 на 13,5 проценти во 2017 година.
Иако жените на репродуктивна возраст
претставуваат 21 процент од вкупното
население, стапката на наталитет и понатаму
е во опаѓање, и тоа од 11 живородени на
1000 жители19 во 2011 година на 10,5/000 в о
2017 година. Пресметаната просечна стапка
на фертилитет во 2017 година изнесувала
1,43, што претставува опаѓање од 1,48 во
2013 год. Оваа стапка на фертилитет е под
просекот во ЕУ (1,6) и е далеку под нивото
на обезбедување проста репродукција на
населението, односно замена на генерации
(2,1)20. Најголемиот број (34,7 проценти)
живородени деца се од мајки на возраст од
25-29 години, а средната возраст на мајките
на сите живородени деца била 28,9 години21.
Бидејќи најголемиот број раѓања (88
проценти) се случуваат во брак, опаѓањето
на стапката на наталитет може да се должи
на опаѓањето на стапката на склучени
бракови од 7,2 во 2011 година на 6,6 во 2017
или на стапувањето во брак на подоцнежна
возраст. Постои тренд да се одложува
бракот до поголема возраст – просечна
возраст за прв брак во 2017 година била
26,6 години за невестата и 29,3 години за
младоженецот22. Независно од причините,
прирастот на населението е забавен, со
пад на стапката на природен прираст од 1,6
во 2011 година на само 0,7 во 2017 година
и пад на индексот на виталност (раѓања
на 100 смртни случаи) од 120,5 во 2013 на
107,1 во 2017 година.

15 Северна Македонија 2019 Извештај на Европската комисија op cit.
16 Освен ако не е поинаку наведено, податоците наведени во овој дел се од Статистичкиот годишник на Република
Македонија, 2018 ДЗС op cit Поглавје 03 Население
17 Македонија во бројки 2012, Државен завод за статистика, Скопје, 2012
18 Државен завод за статистика, Скопје, 2013 www.stat.gov.mk
19 Завод за здравствена заштита на мајки и деца, Годишен извештај, Скопје, 2011
20 Милевска Костова Н, Чичевалиева С, Понце НА, ван Гинекен Е, Винкелман Ј. Поранешна Југословенска Република
Македонија: Преглед на здравствениот систем Eвропска опсерваторија на здравствени системи и политики/СЗО (2017)
Копенхаген достапно на http://www.healthobservatory.eu
21 Жените и мажите во Северна Македонија ДЗС (2018) Скопје
22 Ибид
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Последниот попис во државата од 2002
година покажал продлабочена поделеност
меѓу урбаните/руралните области, односно
58 проценти од населението живее во
градовите, со најголема концентрација
во Скопје (20,5 проценти). Податоците на
Европското истражување за квалитет на живот
(ЕИКЖ), спроведено од страна на Eurofound23,
покажуваат дека 72 проценти од населението
живеело во урбани населби во 2016 година.
Проценките на ДЗС од 2017 година24
покажуваат негативен прираст на населението
во 45 од 81 општина, што несомнено се должи
на опаѓањето на стапката на наталитет и
миграциите. Миграциите се традиционална
особеност на општеството во Северна
Македонија и нето стапката на миграции25 сега
изнесува -0,5/000 што значи дека поголем број
луѓе се иселуваат од земјата отколку што се
доселуваат.
Иако нето стапката на миграции е ниска,
проценките26 што се темелат на податоци
од пописот во земјите кои се дестинација
за иселување (главно земјите од Западна
Европа и Северна Америка) укажуваат
дека над 500.000 граѓани од Северна
Македонија престојуваат во странство.
Тоа е една од најголемите дијаспори во
светот како процент од вкупното население.
Половина од младите луѓе на последното
национално истражување 27 искажале
намера да се иселат во следните 1-2 години.
Таквата намера е најсилно изразена кај
млади невработени луѓе, млади луѓе кои
се изјасниле дека се од албанско или друго
етничко малцинство и млади од ЛГБТИ
заедницата, како и млади луѓе кои искажале
силно чувство на социјална исклученост.
Полот се чини дека не претставува фактор
во однос на плановите за иселување.
Иако не се објавени нови проценки за
населението во однос на етничкото

потекло, и понатаму остануваат податоците
од пописот спроведен во 2002 година
- 64 проценти етнички Македонци; 25
проценти етнички Албанци; Турци (3,85
проценти); Роми (2,66 проценти); Срби
(1,78 проценти); Бошњаци (0,84 проценти);
и Власи (0,48 проценти). Етничките
Албанци претставуваат мнозинство во
северозападниот (Полошки) регион и
претставуваат значително малцинство во
Скопје, североисточниот и југозападниот
регион. Иако според официјалните податоци
Ромите претставуваат само 2,66 проценти од
вкупното население, според проценките на
Советот на Европа 28 ромското население во
Северна Македонија е помеѓу 134.000 (6,5%)
и 260.000 (12,5%). Според Националната
стратегија за инклузија на Ромите (НСИР)29,
Ромите живеат во 64 од 81 општина ширум
земјата. Околу 43 проценти од Ромите
живеат во Скопје, од кои половина живеат во
ромската општина Шуто Оризари.

2.3 Управување
Северна Македонија е една од земјите
што произлегоа од поранешна Југославија
и ја прогласи својата независност во
септември 1991 година под името Република
Македонија. Земјата стана членка на
Обединетите нации во април 1993 година со
провизорен опис „поранешна југословенска
Република Македонија“, заради спорот со
Грција околу името „Македонија“. Преминот
кон друг поредок беше релативно мирен и
заложбата на државата за демократизација,
економски реформи и мирни и стабилни
релации со соседните земји од самиот
почеток е отсликана во напорите за
пристапување кон Европската унија (EУ).
Договорот за стабилизација и асоцијација
(ДСА) беше потпишан во април 2001 година
и стапи во сила во април 2004 година.
Европскиот совет додели статус на земја

23 Леонцикас Т. и др./Eurofound Животот и општеството во земјите кандидатки за ЕУ, Eвропски квалитет на живот 2016
серија Канцеларија за публикации на Европската унија (2019) Луксембург, понатаму во текстот Eurofound 2019
24 Статистички годишник на Република Македонија, 2018, ДЗС, op cit Поглавје 03 Население
25 Види, Стапка на Миграции во Македонија, Индекс Мунди на https://www.indexmundi.com/macedonia/net_migration_rate.html
26 Рамка за партнерство со Република Северна Македонија 2019 – 2023 Групација Светска банка (2019) Вашингтон
27 Злветз Л./Наванти Групација Меѓусекторска проценка за младите во Северна Македонија УСАИД (2019) Скопје
28 Види Проценки и официјални податоци за Ромите во Европа, ажурирано јули 2012.xls.(01) Совет на Европа достапно на
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTM
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29 MТСП во соработка со Националниот координатор за Декадата и Стратегијата за Роми Стратегија за Ромите во
Република Македонија 2014-2020 МТСП (2014) Скопје
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кандидат во декември 2005 година и го
усвои Пристапното партнерство за земјата,
вклучително и клучните приоритети за
реформи во февруари 2008 година. Во
октомври 2009 година, Европската комисија
даде препорака на Советот за отпочнување
преговори и премин кон втората фаза од
имплементацијата на ДСА. Проблемот со
името, што го попречуваше напредокот кон
полноправно членство во ЕУ од 1991 година,
беше решен со официјалното усвојување
на името Република Северна Македонија во
февруари 2019 година.
Управувањето во Северна Македонија е
поделено меѓу парламентарната власт,
извршната власт (владата, со претседател
и премиер) и судската власт. Земјата
е релативно стабилна парламентарна
демократија. Собранието го отсликува
етничкиот состав во земјата и резултатите
од пропорционалниот модел на гласање
за партиите. Политичките партии се главно
етнички по состав и во текот на последните
две децении, моделот на влада беше со
формирање коалиција од партиите кои ги
претставуваат двете најголеми етнички
групи. Последните парламентарни избори
беа одржани во 2016 година и сегашниот
владин кабинет е сочинет од коалиција на
Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија
(СДСМ), Демократската унија за интеграции
(ДУИ), Нова Социјалдемократска партија
(НСДП), Либералнодемократската партија
(ЛДП), Алијансата за Албанците, Партијата
за целосна еманципација на Ромите и
Партијата за движење на Турците во
Македонија. Претседателските избори се
одржаа во 2019 година и претседателот
Пендаровски стапи на функција во мај
истата година.
Земјата е административно поделена на 81
општина, од кои 10 се во состав на главниот
град Скопје. Повеќето општини имаат во
просек30 околу 22.000 жители што е поволно
споредливо на меѓународно ниво, но 34
општини се со население под 10.000 жители
(приближно минимална големина неопходна

за користење на економијата на обем при
давањето јавни услуги), а 16 општини имаат
и под 5000 жители.
Децентрализацијата претставува
централна точка во моделот за развој на
земјата и тековната програма за јакнење
на локалната самоуправа е поврзана
со пренесување на надлежностите и
ресурсите до договорените показатели
за капацитет и подготвеност на локално
ниво. Иако е остварен значителен
напредок, програмата е сѐ уште далеку од
постигнување поодговорен и ефективен
систем за давање локални услуги во кој се
земаат предвид потребите на ранливото
население. Проблемите со ефикасноста
се највидливи во општините што се малку
населени, меѓутоа, меѓувладиниот систем
на финансирање во Северна Македонија
не ги препознава соодветно огромните
разлики меѓу општините, а тоа ја намалува
неговата ефикасност. Потребно е да се
преформулира меѓувладиниот систем
на трансфери за да се земат предвид
општинските капацитети и потреби, и да се
јакне и поддржува планирањето и развојот
на локални услуги на долг рок.
Според студијата ЕИКЖ на Eurofound31
од 2016 година, граѓаните во Северна
Македонија го оцениле квалитетот на
јавните услуги пониско од која било друга
земја кандидатка или земја-членка на ЕУ
и рангирањето на квалитетот значително
опаднал за сите услуги од 2011 година.
Руралното население е значително
обесправено во споредба со урбаното
население во однос на пристапот до услуги.
Најниско рангирани услуги во ЕИКЖ 2011
и 2016 биле социјалното домување и
долготрајните услуги за згрижување, по што
следуваат здравствените услуги, државниот
пензиски систем, образовниот систем,
услугите за грижа за деца и јавниот превоз.
Меѓутоа, државниот пензиски систем беше
релативно високо рангиран во 2016 година
споредено со други земји кандидатки и
земји членки.

30 Податоци од Светска банка Северна Македонија Преглед на јавните финансии: Сеење на семето за одржлива иднина.
Светска банка. (2018) Вашингтон Д.Ц. стр.49-50
31 Eurofound (2019) op cit
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Иако е забележан напредок во борбата
против корупцијата, во Извештајот за
напредокот на земјата на Европската
комисија за 201932 се истакнува дека
корупцијата сѐ уште преовладува во многу
области и понатаму создава загриженост.
Северна Македонија е рангирана со 37
поени од 100 на Индексот за перцепција
на корупција според извештаите на
Транспаренси Интернешнл33 во 2018 година.
ЕИКЖ 201634 исто така покажува дека
степенот на перцепција за корупција во сите
услуги е повисок од просекот на EУ28.
Клучните соговорници признаваат дека
политизацијата е сѐ уште голем проблем што
влијае на давањето услуги на локално ниво.
Иако владата воведе нов закон за да се
обезбеди деполитизација во назначувањето
на училишните директори и други раководни
и стручни позиции, овие закони не се
применуваат целосно за администрацијата.
Во февруари 2019 година беше назначен
нов состав на Државната комисија за
спречување корупција со нови овластувања
за да се справи со сите прашања поврзани
со корупцијата на сите функции.

2.4 Економски развој
По независноста, земјата достигна статус
на земја со средно ниво на приходи и
значителен напредок во економските
реформи и развојот. . На Индексот за
човечки развој 35 (ИЧР) во 2018 година
забележан е бруто национален приход (БНП)
по глава на жител од 12.505 и во ИНЗ на
ЕК 36 се наведува дека бруто домашниот
производ (БДП) по глава на жител е еднаков
на 37 проценти од просекот на EУ28 во

2018 година. Стабилниот економски раст
беше до одредена мерка забавен заради
глобалната економска криза кон крајот
на 2000 година, меѓутоа, земјата беше
главно поштедена од најлошите ефекти од
економската криза, со раст на БДП во просек
од 2,0 проценти во периодот од 2009 до
2017 година37. Економијата беше во застој
во 2017 година, со реален раст на БДП
од само 0,2 проценти, но на тоа следеше
раст до 2,7 проценти во 2018 година38 и ЕК
позитивно ги оцени39 изгледите за економски
раст за периодот 2018-2020. Програмата за
економски реформи на владата (ПЕР) се
заснова на умерено забрзување на растот од
3,2 проценти во 2018 година на 4,0 проценти
во 2020 година, главно како резултат
на извозот, приватната потрошувачка и
инвестициите.
Меѓутоа, не смее да се заборави дека растот
има многу ниска основа. Земјата и понатаму е
една од најсиромашните во Европа и стапките
на апсолутна и релативна сиромаштија се
и понатаму високи за време на овој период
на брз развој. Во 2016 година, стапката
на релативна сиромаштија во Северна
Македонија изнесуваше 22 проценти. Над
половина од испитаниците на ЕИКЖ40 се
изјасниле дека им е тешко да врзат крај со крај
што е над просекот на ЕУ28, но 18 процентни
поени помалку од 2007 година. ДЗС пресмета41
дека 41,1 проценти од населението е во ризик
од сиромаштија или социјална исклученост
и дека 30 проценти се сериозно материјално
обесправени, што претставува повисок
процент од која било од соседните земји или
просекот на ЕУ28. ЕИКЖ 42 истата година
забележува дека испитаниците од Северна
Македонија не можеле да си дозволат 2,5

32 Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit. (https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/
files/20190529-north-macedonia-report.pdf)
33 Mакедонија Индекс на корупција, достапно на https://tradingeconomics.com/macedonia/corruption-index
34 Eurofound (2019) op cit
35 Индекс на човечки развој. Извештаи за земјите Поранешна Југословенска Република Македонија УНДП (2018) достапно
на http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MKD
36 Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit.
37 Податоци од Светска банка Северна Македонија Преглед на јавните финансии: Сеење на семето за одржлива иднина.
Светска банка. (2018) Вашингтон Д.Ц.
38 Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit. Стр. 45
39 Програма за економска реформа на поранешна Југословенска Република Македонија (2018-2020) Проценка на
Комисијата ЕК (2018) Брисел
40 Податоци од Eurofound (2019) op cit.
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41 Одржлив развој 2018 ДЗС (2018) Скопје стр.70-77
42 Eurofound (2019) op cit.
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основни производи споредено со само 1,1 во
ЕУ28. Речиси една четвртина од испитаниците
се изјасниле дека трошеле помалку на храна
во последните две седмици.
По 2009 година43, животниот стандард
на оние кои се од најниските квинтили
растеше побрзо (6.,4 проценти годишно)
од националниот просек (2,9 проценти)
и ниедна земја во регионот Европа и
Централна Азија нема пријавено поголема
разлика меѓу најсиромашните 40 проценти
и просечниот раст. Меѓутоа, напредокот
започнува од многу ниска основа и со тој
раст стапката на сиромаштија во земјата
едноставно се усогласи со степенот на
развој на земјата. Северна Македонија
е понеправична од останатите земји на
исто ниво и од понапредните европски
економии. Во 2016 година, 20 проценти
од населението со највисоки приходи
заработиле 6,6 пати повеќе од 20 проценти
од населението со најниски приходи44.
Џиниевиот коефициент45 за 2017 година
останал на истото ниво како и во 2015
година, односно 32,5. Само Литванија и
Бугарија имаат полош Џиниев коефициент,
и според последните проценки на
Министерството за финансии46 врз основа
на даночната евиденција, пропорционалното
учество на најбогатите 1 процент граѓани
во вкупниот доход е повисоко отколку во

12 најнапредни европски економии со
споредливи податоци.
Во целина, стапката на невработеност има
благо опаѓање од 26 проценти во 2015
на 24 проценти во 2016, 22,5 проценти
во 2017 и на 21 процент во 2018 година.
Меѓутоа, стапката на невработеност кај
младите и понатаму е висока. Стапката
на невработеност кај лица на возраст од
15-19 години изнесуваше 46 проценти во
2015, 59 проценти во 2016 и 58 проценти
во 2017 година. За лица на возраст од 20
– 24 години изнесуваше 48 проценти во
2015, 46 проценти во 2016 и 45 проценти во
2017 година.47 Вработувањето не мора да
гарантира излез од сиромаштијата. Високата
стапка на неформално вработување, што се
проценува дека изнесувала 18,1 проценти
во 2017 година48, бавно се намалува во
последните неколку години. Стапката на
ризик од сиромаштија за вработените
лица изнесувала 9,0 проценти во 2017
година, а за пензионерите 7,7 проценти49.
Последните истражувања50 исто така
покажуваат и висока стапка на недоволна
вработеност (57,1 проценти) така што голем
процент млади луѓе работат помал број
часови отколку што сакаат, имаат поголеми
квалификации од бараните, се недоволно
платени, работат на определено време или
немаат потпишани договори за работа.

43 Врз основа на податоци од https://www.finance.gov.mk/mk/neednakvost цитирано во Светска банка (2019) op cit.
44 Види Соопштение во медиуми 21/12/2018 Laeken индикатори за сиромаштија во 2017 – конечни податоци ДЗС (2018)
Скопје
45 Овој индикатор на нееднаквост се дефинира како сооднос од вкупниот приход кој го добиваат 20 проценти од
населението со највисоки приходи (највисок квинтил) со приходот на 20 проценти од населението со најниски приходи
(најдолен квинтил). Приход е еднакво на приходот на располагање.
46 Види https://www.finance.gov.mk/mk/neednakvost цитирано во Светска банка (2019) op cit.
47 Статистички годишник на Република Македонија, 2018 ДЗС op cit. Поглавје 07 Пазар на труд
48 Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit.
49 Види Соопштение во медиуми 21/12/2018 Laeken индикатори за сиромаштија во 2017 – конечни податоци ДЗС (2018)
Скопје op cit.
50 Петрески Б и др Aнализа на недоволната вработеност на младите во Северна Македонија, Црна Гора и Србија Студија 22
Finance Think (2019) Скопје
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НАЦИОНАЛЕН
РАЗВОЈ
ОДРЖЛИВ
РАЗВОЈ
ЗАШТИТА
ДЕТСКИ ПРАВА
ЕДНАКВОСТ
ПОСИЛНИ ПОГЛАВЈЕ 3
НАПРЕДНИ
РАЗВОЈ И
ЧОВЕКОВИ ПРАВА
ЦЕЛИ
СВЕСНОСТ
ПОДОБРУВАЊЕ
НА ПРАВАТА
НА ЖЕНИТЕ
РОДОВА
ОДГОВОРНОСТ
ПОДАТОЦИ
РЕФОРМА

3.1		 Развој на национално
ниво и рамка за
човекови права
Северна Македонија се рангира на 82 место
меѓу 189 земји на Индексот за човечки развој
(ИЧР)51 во 2018 година, со вредност на ИЧР
0,759. Земјата спаѓа во категоријата за висок
човечки развој. На исто место се рангираат
Алжир и Перу. Меѓу 2000 и 2018 година,
вредноста на ИЧР за Северна Македонија
се зголемила од 0,669 на 0,759, односно
зголемување од 13,5 проценти. Доколку се
погледнат компонентите што влегуваат во
ИЧР, за периодот меѓу 1990 и 2018 година
се забележува следното: (i) очекуваниот
животен век е зголемен за 4,5 години, (ii)
просечните години на образование се
зголемени за 3,2 година, (iii) очекуваните
години на образование се зголемени за
3,2 години и (iv) БНП по глава на жител се
зголемил за околу 35,1 проценти. ИЧР за
Македонија во 2018 година е малку над
просекот од 0,750 за земјите кои спаѓаат
во категоријата на висок човечки развој, но
под просекот од 0,779 за земјите во Европа
и Централна Азија. Важно е да се има на
ум дека ИЧР ја маскира нееднаквоста,

поради што во 2010 година е воведен индекс
на човечкиот развој прилагоден според
нееднаквоста во земјата. Така, штом се
земе предвид нееднаквоста во рамките на
секој показател, прилагодената вредност
на ИЧР за земјата изнесува 0,660, односно
се намалува за 13,1 процент. Просекот од
таквото намалување заради нееднаквоста
за Европа и Централна Азија изнесува 11,7
проценти.
На 31 октомври 2016 година беше
потпишано Партнерство за одржлив развој
за периодот од 2016-2020 година (ПОР),
меѓу ОН и Владата на Северна Македонија,
што ги дефинира петте приоритетни
области на соработка кон остварување
на Целите за одржлив развој (ЦОР). Во
приоритетните области, усогласени со
соодветните ЦОР, спаѓаат вработување,
социјална инклузија, добро управување,
одржливост на животната средина и
родова еднаквост. Со ПОР исто така се
поддржува и сеопфатниот национален
приоритет на земјата за пристапување во
Европската унија (ЕУ) и се поврзува со
Националната стратегија за одржлив развој
(НСОР) и соодветниот Акциски план, како

51 Индекс на човечки развој. Извештаи за земјите Поранешна Југословенска Република Македонија УНДП (2018) достапно
на http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MKD
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и со секторските стратегии. Во документот
се содржани детали за целите, целните
вредности и показателите договорени од
страна на националните партнери за првиот
петгодишен период од имплементацијата на
Агендата 2030.
Заложбата на државата за човековите
права се отсликува во фактот што
земјата е потписник на најрелевантните
меѓународни спогодби за човекови права.
Во базата на податоци на Канцеларијата
на високиот комесар за човекови права52
се забележуваат 13 спогодби, конвенции
или протоколи ратификувани од земјата
од 1994 година, меѓу кои и Конвенцијата за
правата на детето на ОН и Конвенцијата
за елиминација на сите форми на
дискриминација врз жените. Во 2011 година
беше ратификувана и Конвенцијата за
правата на лицата со попреченост на ОН и
соодветниот Факултативен протокол.
На 41та седница, одржана на 4 јули 2019
година, Советот за човекови права (СЧП)
го разгледал и усвоил исходот од третиот
Универзален периодичен преглед (УПП)
за Северна Македонија53 поднесен во
2018 година. Притоа се истакнало дека
Северна Македонија има прифатено 167
од 169 препораки54 дадени на седницата на
работната група за УПП и биле истакнати и
заложбите на земјата за спроведување на
прифатените препораки по седницата на
работната група за УПП. Меѓу нив спаѓаат:
отворање прифатилишта за жени жртви
на насилство, реформа на образованието,
заложби за социјална инклузија на ромското
малцинство преку регистрација на раѓањето
и пристап до образование, воведување
механизми за социјална заштита и закон за
детска заштита за борба против детската
сиромаштија, подготовка на план за развој
на примарната здравствена заштита на
национално ниво и мерки за јакнење на

инклузивното образование за децата со
попреченост.
Во Извештајот за напредокот на земјата
за 2019 година55, се наведува дека
правната рамка за заштита на основните
права е во голема мера усогласена со
европските стандарди, меѓутоа, земјата
треба да направи дополнителни заложби
за доследна дисеминација и работа на
препораките од европските и меѓународните
тела за човекови права, имено во однос
на третманот на притворениците, жените
и децата со попреченост. Исто така, се
препорачува и понатаму да се развиваат
услуги во заедниците за идентификација
на деца во ризик и за поддршка на деца
жртви на насилство, деца Роми и деца
со попреченост, вклучително и преку
подобрување на меѓуресорската соработка.
Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП)
утврди повреди на Европската конвенција
за човекови права во 12 случаи поврзани со
слободата на здружување, верска слобода,
право на слобода и сигурност и право на
правично судење. Иако има опаѓање во
бројот на апликации до судот, 339 случаи се
поднесени до судот и заклучно со март 2019
година имаше 51 пресуда на ЕСЧП за која се
чека извршување.
Зајакната е реализацијата на човековите
права и на Народниот правобранител му
се дадени нови надлежности во однос
на надзорот над полицијата и следењето
на имплементацијата на Конвенцијата за
правата на лицата со попреченост. Вработен
е дополнителен кадар и обезбеден е
поголем буџет. Иако владата има постигнато
добар напредок за имплементација на
мерките што произлегуваат од Извештајот
на правобранителот за 2016 година, ќе
биде неопходно и натамошно јакнење на
Народниот правобранител за целосно
исполнување на неговите надлежности. До

52 База на податоци за спогодбите за човекови права на Обединетите нации, достапно на https://tbinternet.ohchr.org/_
layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=173&Lang=EN
53 Влада на Македонија Национален извештај поднесен согласно параграф 5 кон анексот на резолуцијата 16/21 на Советот
за човекови права* Поранешна југословенска република Македонија ОН КЧП (2018) Женева
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54 Целосната листа на препораки е достапна на https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/102/86/PDF/G1910286.
pdf?OpenElement
55 Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit
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Народниот правобранител биле поднесени
3458 претставки во 2018 година56, од кои
најголем број се однесуваат на судството,
по што следуваат работните односи,
условите во казнено-поправните институции
и правата на потрошувачите. Најголем број
од потврдените повреди се однесуваат на
финансиски и даночни прашања, по што
следуваат работните односи, детските права
и судството.

3.2 Правата на жените и
родова еднаквост
Правото на еднаквост меѓу мажите
и жените е пропишано со Уставот и
родовата еднаквост како социјална норма
е поткрепена со силна законска рамка
(иако е неопходно да се надополни заради
ратификација на Истанбулската конвенција
во 2017). Владата има усвоено национален
акциски план за родова еднаквост (20182020), со кој се предлага да се воведе 50
процентна квота за учеството на жените
во изборните процеси и одлучувањето до
2020 година. Меѓутоа, речиси сите клучни
соговорници прифаќаат дека на жените
им се дава понизок статус од мажите во
повеќето домени на живеењето во Северна
Македонија, вклучително и во рамки на
семејството. Дискриминаторските обичаи,
традиции и стереотипи, особено во
руралните области и понатаму се широко
распространети и ги поткопуваат основните
права на жените.
Вредноста на Индексот за родова
нееднаквост за Северна Македонија (GII)57
изнесува 0,149 и се рангира на 35 место
од 160 земји во Индексот за 2017. GII може
да се толкува како губиток во човечкиот
развој заради нееднаквост меѓу женските
и машките достигнувања во три родово
определени димензии – репродуктивно
здравје, јакнење и економска активност. Во

однос на репродуктивното здравје и некои
мерки за јакнење, Северна Македонија
поволно се споредува со други земји во
Европа и Централна Азија (ЕЦА), но само
40,5 проценти од возрасните жени имаат
завршено најмалку средно образование
споредено со 78 проценти во останатите
земји на регионот на ЕЦА. Застапеноста
на пазарот на труд (42,5 проценти) е исто
пониска за жените во Северна Македонија
за разлика од жените во останатите земји на
регионот на ЕЦА (45,5 проценти).
Половата структура на машки и женски
ученици во основното и средното
образование и вишите средни училишта
е непроменета од 2015 година. Бројот
на ученички кои го продолжуваат
образованието од основно кон вишо
средно образование е опаднат (од 99
проценти во 2017 на 90 проценти во 2018
година)58, а бројот на машки ученици е во
пораст, иако нето стапката на запишување
(НСЗ) за двата пола во основно, средно
и вишо средно образование покажува
незначително опаѓање во овој период. Во
средното образование, постои очигледно
родова пристрасност во однос на изборот
на учениците, пришто ученичките се
позаинтересирани за средно „гимназиско“
образование, а машките ученици за стручно
образование. Со текот на годините има
зголемување во бројот девојкикои се
запишуваат и завршуваат факултет, но се
забележува истата родова пристрасност
како и за училиштата. Генерално има
повисок број жени кои дипломираат во
областа на општествените, хуманистичките и
медицински науки, а нивниот број е помал за
техничките и технолошките науки споредено
со бројот на машки студенти59.
Стапката на невработеност кај жените
(21,8 проценти) е незначително пониска
отколку кај мажите (22,7 проценти), но тоа

56 Види Годишен извештај, 2018 Народен правобранител на Република Македонија (2019) Скопје
57 Во 2010, во HDR се воведе GII, кој ја отсликува родово базираната нееднаквост во три димензии – репродуктивно здравје
кое се мери со стапка на смртност кај мајките и стапка на раѓања кај адолесценти; јакнење кое се мери преку бројот
на пратенички места на жени и завршување средно и високо образование кај секој пол; и економска активност која се
мери преку стапка на учество на пазарот на труд кај жените и мажите. За повеќе детали упатете се на Техничка белешка
4 на http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/MKD.pdf Тоа значи дека групирањето ја зема предвид
нееднаквоста во прилог на мажите или жените подеднакво.
58 Жените и мажите во Северна Македонија ДЗС (2019) Скопје
59 Ибид
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веројатно се должи на помалата застапеност
на жените на формалниот пазар на труд –
стапката на вработеност на жените (34,6
проценти) е значително пониска отколку
кај мажите (53,6 проценти). Постои дури и
поголем јаз помеѓу стапката на економска
активност кај жените (44,3 проценти)
и мажите (69,3 проценти)60. Родовата
пристрасност и поголемата застапеност
на жените на неформалниот пазар на труд
покажува тенденција да се задржат платите
на жените на ниско ниво - Извештајот за
напредокот на земјата од 201961 истакнува
дека 39,2 проценти од жените вработени
во приватниот сектор заработуваат пониски
плати од мажите. Само 26 проценти од
фирмите имаат жени менаџери и само
16 проценти се во сопственост на жени62,
иако овие проценти се нешто повисоки од
просекот во регионот ЕЦА. Помал број жени
(7 проценти) се одлучуваат да започнат
бизнис за разлика од мажи (14 проценти),
но од оние кои ќе го направат тоа, околу 70
проценти успеваат63. Многу мал број жени
во Северна Македонија поседуваат имот.
Само 17 проценти од имотите имаат жена
сопственик или ко-сопственик, со оглед на
тоа дека имотот вообичаено е регистриран
на име на сопругот или на роднина од машки
пол64. Ниската стапка на сопствеништво
кај жените го ограничува продуктивното
користење на имотот од страна на жените и
го отежнува нивниот пристап до финансии.
Во јавниот сектор, каде жените
претставуваат над 50 проценти од работната
сила, не постои разлика во платите за
мажите и жените, но постои тенденција
жените да работат во пониско платени
сектори и на пониско платени работни

места. Првенствено, најголема застапеност
на наставнички има во средното и вишото
средно образование. Жените се застапени
со 38,3 проценти во Собранието, но во
извршните органи каде не постојат квоти,
застапеноста на жените е на ниско ниво.
Жените се застапени со само 10 проценти
на министерските места и со 4 проценти на
градоначалничката функција, а вкупната
застапеност на жените на назначени
функции и во телата за одлучување,
раководење и управните органи изнесува
само 11 проценти. Од нив, седум проценти
се на позиција на заменик министер, 25
проценти на позиција државен секретар и 9
проценти на други назначени позиции65.
Вон пазарот на труд, женското учество во
колективните активности е ограничено,
родовите стереотипи опстојуваат, а
семејното насилство е вообичаено. На
пример, во 2017 година, 35 проценти од
1696 жени кои учествувале во анкета
спроведена преку интернет се изјасниле
дека доживеале некаква форма на
сексуално насилство66. Преовладуваат
родовите стереотипи за мажите како
хранители, а жените како задолжени за
грижата. Комитетот за елиминација на
дискриминацијат врз жените, во својот
одговор67 на Националниот извештај во
2018 година истакнува дека опстојувањето
на тие застарени родови стереотипи
во семејствата, образовниот систем и
општеството претставуваат најголема
закана за еднаквоста на жените во Северна
Македонија. Во Северна Македонија,
како и во останатите земји кандидатки
за членство во ЕУ, нерамнотежата меѓу
работниот и приватниот живот постои кај

60 Ибид
61 Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit
62 Податоци од Н. Мојсоска-Блажевски, М. Петрески, и O. Ајхан, Национално истражување за ниското учество на жените на
пазарот на трудот: Проценки според квантитативни податоци од новото истражување UN Women (2017) Скопје достапно
на http://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/06/national-research-on-lowfemale-labour-market-participation
цитирано во РАМКА ЗА ПАРТНЕРСТВО СО ЗЕМЈАТА, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2019 – 2023 Светска банка
(2018) op cit
63 Кон посветла иднина за сите, Поранешна Југословенска Република Македонија, Систематска дијагностика за земјата
Групација на Светска банка (2018) Вашингтон op cit.
64 Ибид
65 Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit.
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66 Види Димушевска E. Трајановска Л. Студија на опсег на различните форми на сексуално насилство во Република
Македонија Национална рамка за ставање крај на насилството врз жените и семејното насилство (2017) Скопје достапно
на http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2013/11/Scoping-study-on-sexual-violence.pdf
67 Комитет за елиминација на дискриминацијата врз жените (2019) op cit.
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споредбено голем процент од населението,
особено кај жените. Во ЕИКЖ студијата
68
од 2016 година, 84 проценти од жените
се изјасниле дека се премногу уморни за
да вршат работи во домаќинството откако
ќе се вратат од работа, а разликата меѓу
придонесот кој го даваат жените и мажите
во Северна Македонија за домаќинските
работи е меѓу највисоките во Европа - 71/10
часа неделно споредено со просекот во
ЕУ од 79/34. Како и во многу други земји,
жените се соочуваат со поголем товар кога
станува збор за рамнотежа меѓу обврските
на работното место си обврските надвор
од работното место. Веројатно ќе треба да
се ревидира владината политика за да се
овозможи флексибилно работно време што
може да биде корисно за жените. Меѓутоа,
треба да се направи и значителна промена
во родовите релации за да се постигнат
значителни подобрувања во рамнотежата
меѓу работата и приватниот живот на
жените.
Во својот одговор од 2018 година, Комитетот
за елиминација на дискриминацијата
врз жените (ЦЕДАВ) истакнува и друга
поврзана загриженост заради тоа што
родовата еднаквост не се гледа како
проблем во Северна Македонија и дека
главно отсуствува запознаеност со ЦЕДАВ,
а ефективноста на Законот за еднакви
можности за жените и мажите е ограничена,
особено на општинско ниво. Силно се
препорачува да се зајакне Секторот за
еднакви можности во однос на капацитетот
за одлучување и надлежностите, дури и да
се надгради до министерско ниво.

3.3 Рамка за детски права
Покрај Конвенцијата за правата на детето
на ОН (ОНКПД)69, Република Северна
Македонија ги има ратификувано и следните
документи:

а) Факултативен протокол за продажба
на деца, детска проституција и детска
порнографија;
б) Факултативен протокол за вклученоста
на децата во вооружени конфликти;
в) Совет на Европа, Конвенција за акција
против трговија со луѓе и Европската
конвенција за државјанство;
г) Хашка конвенција за заштита на деца
и соработка во однос на меѓудржавно
посвојување;
д) ОН Конвенција против транснационален
организиран криминал и придружните
протоколи за трговија со луѓе и
криумчарење мигранти;
ѓ) Меѓународна организација на трудот
Конвенција Бр. 29 за присилна или
принудна работа и Конвенција Бр. 182
во врска со забрана и моментално
дејствување за елиминација на
најлошите форми на детски труд;
е) Конвенција за спречување и борба
против насилството врз жените и
семејното насилство.
Северна Македонија сѐ уште ја нема
ратификувано Конвенцијата за правата
на сите работници мигранти и нивните
семејства, Конвенцијата од 1954 во врска
со статусот на лицата без државјанство,
и Конвенцијата од 1961 за намалување
на без државјанство, со што може
да се изврши негативно влијание врз
остварувањето на правата на децата без
документи, од кои веројатно е дека 70
проценти се Роми70.
Вториот извештај на Владата на
Македонија беше разгледан од страна
на Комитетот за правата на детето
(КПД) во мај 2010 година и Завршните
согледувања71 беа издадени во јуни 2010
година. Владата ги поднесе комбинираните
III, IV, V и VI извештаи72 до КПД во март
2019 година, но сѐ уште не се разгледани.

68 Eurofound (2019) op cit.
69 Види База на податоци за спогодбите за човекови права на Обединетите нации, достапно на https://tbinternet.ohchr.org/_
layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=173&Lang=EN
70 Врз основа на истражување на МЗМП во Регионалното истражување за лица без државјанство: Македонија, Србија,
Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, цитирано во Ромите припаѓаат. Бездржавјанство, дискриминација и
маргинализација на Ромите на Западен Балкан и во Украина ERRC/ENS/ISI (2017) Будимпешта
71 Завршни согледувања: поранешна Југословенска Република Македонија КПД (јуни 2010) Женева
72 Извештајот е достапен на https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC%2fC%2fMKD%2f3- 6&Lang=en
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Националната комисија за правата на
детето (НКПД) е основана во 2005 година
и во септември 2007 година нејзините
членови беа подигнати на ниво на ‘државни
советници’. КПД, во своите Завршни
согледувања за 2010 година, искажува
загриженост дека Комисијата е недоволно
активна во однос на планирањето политики
и поставувањето приоритети и дека
постојат ограничени можности за локалната
власт, граѓанското општество и децата да
учествуваат во работата на Комисијата.
Секретаријатот на Комисијата постои
во склоп на Министерството за труд и
социјална политика (МТСП).
Националниот акциски план за правата
на децата (НАПД) 2006 – 2015 беше
усвоен во ноември 2012 год. Меѓутоа,
КПД истакна загриженост во однос на
темпото на имплементација и дека не се
распределуваат наменски средства за
имплементација, следење и оценување.
Сѐ уште се очекува новиот акциски план
за децата бидејќи важноста на последниот
план истече во 2015 година73, а тоаукажува
дека степенот на активност на НКПД не се
зголемил.
ЕК прифаќа74 дека законската рамка за
правата на детето во голема мера е во
согласност со меѓународните стандарди
и значителен број членови од КПД на ОН
се соодветно отсликани во домашните
закони75, но, според Завршните согледувања
од 2010 година, главната пречка за
целосна реализација на детските права
е слабото спроведување на законите,
слабата имплементација на политиките,
слабиот капацитет за имплементација
и слабата координација меѓу секторите.
Повеќето клучни соговорници укажуваат
дека состојбата е сѐ уште таква и во
ИНЗ 2019 се истакнува дека треба да се
зајакне спроведувањето на законите и дека
најдобрите интереси на детето треба да
станат водечки принцип за сите чинители.

По спроведениот мониторинг од страна
на Комитетот Ланзароте при Советот
на Европа, беа издадени одреден број
препораки за земјата во врска со заштита
на децата од сексуална злоупотреба, со
осврт на превенцијата, подигнувањето на
свеста и проверката на стручните лица кои
се во контакт со деца. Со амандманите
на Кривичниот закон усвоени во декември
2018 година се проширува дефиницијата
за насилство врз дете, особено што сега
е опфатено и психолошкото насилство,
насилството на интернет и врсничкото
насилство. Националното координативно
тело за заштита на деца од злоупотреба
и запоставување го следи насилството
врз децата според договорена група на
показатели.
Со амандман на Законот за народен
правобранител во 2009 година и формално
беше формирано одделение за заштита
на детските права кое сѐ уште е активно
и со кое раководи заменик народниот
правобранител.. Народниот правобранител
утврди 66 повреди на детските права во
2018 година76. КПД искажа загриженост
дека на ова одделение му недостасува
надлежност, капацитет, човечки и
финансиски ресурси и независност за
да го врши својот мандат ефективно
и дека на децата и нивните родители
им недостасуваат информации за
можноста да поднесуваат претставки.
Истата загриженост е искажана и во
последователните извештаи. И покрај тоа
што постои мрежа подрачни канцеларии,
народниот правобранител добива многу
малку претставки од самите деца.
Исто така постои и Совет за превенција
на малолетничка деликвенција кој ја
следи состојбата на децата во контакт со
законот, а унапредувањето и заштитата
на детските права може исто така да
потпадне под надлежност на други тела
кои вршат следење на човековите права во

73 Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit.
74 Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit.
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75 Види Давитковки и др Компаративен преглед на законодавството во Република Македонија и Конвенцијата за правата на
детето Mинистерство за правда Република Македонија (2010) Скопје
76 Годишен извештај, 2018 Народен правобранител на Република Македонија (2019) Скопје
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земјата. Дирекцијата за заштита на лични
податоци (ДЗЛП), на пример, несомнено
има одговорности за следење на употребата
на податоци за деца, и на децата треба
да им се даде можност да поднесуваат
приговори до Комисијата за заштита од
дискриминација. Меѓутоа, за некои од овие
тела, не постои перцепција - или кај нив
самите или кај останатите - дека треба да ги
следат и детските права.
Работата на овие тела кои вршат надзор
е попречена заради отсуство на јасна
рамка за мониторинг и евалуација која
ќе овозможи Заводот за статистика да
собира релевантни расчленети податоци.
Статистиката за социјална заштита е
генерално подобрена. Успешно беше
спроведена анкетата за собирање
статистички податоци за приходите и
животните услови и подготовките за нов
попис на населението и домаќинствата
со примена на комбинирана методологија
добро се спроведуваат, иако пописот ќе
се одложи за една дополнителна година
заради предвремените избори во 2020 год.
Меѓутоа, тие треба да бидат фокусирани и
прилагодени на децата за да се обезбеди
поголем капацитет за мониторинг на
детските права. На пример, статистиката
за миграциите треба и понатаму да се
прошири, особено во врска со децата, и
треба да се изработи рамка за доволен и
задоволителен мониторинг на моментално
невидливата популација на ранливи деца
– деца во притвор и деца кои се згрижени
од државата. Потребно е подобрување
на статистичките податоци за децата во
контакт со законот, за образованието
и јавното здравство. Загрижува и
недоволното споделување информации и
слабата координација меѓу релевантните

тела. На пример, Националното
координативно тело за заштита на деца од
злоупотреба и запоставување и Советот за
превенција на малолетничка деликвенција
вршат мониторинг на одреден број исти
показатели, но собраните податоци
значително се разликуваат заради
различното толкување на методологијата
која ја имаат усвоено разни тела.
Бројот на НВОи кои работат во секторот
поврзан со деца е доста мал. Иако
коалиција на НВОи изработи алтернативен
извештај за КПД во 2010 година, се чини
дека таа веќе не е активна, а проблемите
на децата се апсорбираат во активностите
кои се однесуваат на младите луѓе. На
пример, СЕГА, коалиција од 27 младински
организации која работи со млади луѓе на
возраст од 10-29 години, го унапредува
учеството на учениците во основните и
средните училишта. Тие работат во 13
градови со околу 30 училишта. Исто така,
постои и Национален младински совет77 во
чиј состав има 46 организации. Меѓутоа,
за ефективно следење и поддршка на
детските права, може да има потреба од
поширока коалиција на НВОи кои работат
за децата и кои ќе опфатат поширок
спектар детски прашања што ги засегаат
сите деца на возраст од 0 -18 години. Силно
граѓанско општество е клучен предуслов за
секое демократско општество, а за целосно
остварување на детските права неопходен
е активен ангажман на најразлични
чинители, вклучувајќи о и динамично,
разновидно и проактивно невладино
движење. Промовирањето и поддршката
на таквото движење треба да биде
приоритет за донаторите и меѓународните
агенции, како и приоритет за поддршката
што се дава на владата.

77 Повеќе информации за Националниот младински совет на http://www.nms.org.mk/en/
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4.1		 Ромски деца и семејства
Ромите се најсиромашна, најранлива и
социјално исклучена етничка група во
Северна Македонија, како и во останатиот
дел на Европа. Според официјалните
податоци во Северна Македонија има
околу 55.000 Роми, но, според проценките
на Советот на Европа78 бројот се движи
меѓу 134.000 и 260.000. Според податоците
од пописот над 90 проценти од Ромите се
муслимани и ромскиот јазик е мајчин јазик на
околу 80 проценти од нив.
Ромите се јасно наведени како етничка
заедница во преамбулата на Уставот и во
споредба со Ромите во соседните земји,
Ромите имаат добра застапеност во владата.
На централно ниво, од 2008 година, еден
ромски пратеник има функција на министер
без ресор и има улога на национален
координатор за Стратегијата за Ромите во
Република Македонија, а има и еден заменик
министер. На локално ниво, има по еден

ромски претставник во осум општински
совети, и 9 од 16 советници во советот на
општина Шуто Оризари се Роми. Покрај тоа,
во неколку општини има вработено Роми
како државни службеници и вообичаено
работат на состојбата со Ромите и останатите
малцинства79.
Меѓутоа, општо земено, Ромите и понатаму се
исклучени од главните текови во општеството и
се соочуваат со дискриминација во речиси секој
аспект од животот. Тие се најобесправеното
и најранливото малцинство во земјата и
моменталната состојба со повеќето ромски
семејства претставува хронична сиромаштија
од повеќе аспекти. Стапката на невработеност
на Ромите изнесува 49 проценти и е значително
над стапката за неромското население,
а бројот Роми кои ги користат мерките за
вработување е особено ограничен80. Ромските
семејства се соочуваат со најлоши услови за
домување во земјата81 - 28 проценти живеат
во сиромашни населби, во лошо изградени
градби. Пренаселеноста е доста раширена

78 Види Проценки и официјални податоци за Ромите во Европа ажурирано јули 2012.xls.(01) Совет на Европа достапно на
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTM
79 Види Национална стратегија за Ромите во Република Македонија 2014-2020 за најнови информации. Достапно на www.
rcc.int/romaintegration2020/inc/download.php?
80 Види Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit
81 Влада на Македонија, Национална стратегија за ублажување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република
Македонија 2010-2020, (2010) Скопје
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– многу ромски семејства живеат во куќи
каде имаат помалку од 5 квадратни метри на
располагање по лице и често без соодветна
вода за пиење, електрична енергија, загревање
или санитарни услови82. Само 66 проценти од
ромските домаќинства во Северна Македонија
се смета дека можат да си допуштат и
обезбедат храна наспроти 92 проценти од
неромските домаќинства83. Друг показател за
сиромаштијата кај семејствата е дека според
Народниот правобранител84 328 од 337 деца
кои питачеле на улиците во 2018 година биле
Роми од сите возрасни групи, вклучително и
бебиња.
Децата од ромската заедница во Северна
Македонија сѐ уште се соочуваат со
сериозни пречки во пристапот до квалитетно
образование и обука85. Ниска е стапката на
деца Роми кои посетуваат предучилишно
образование. Анкетата по избрани ромски
населби укажува дека само 14 проценти
од децата Роми на возраст од 3-6 години
добиваат предучилишно образование,
споредено со 29 проценти од врсниците од
неромската популација86, што се припишува
на миграциските текови кај Ромите, отсуството
на лични документи, сегрегацијата и
недостигот на јавен превоз од и до ромските
населби87. Сиромаштијата и дискриминацијата
и понатаму се пречки за образованието.
Повеќето Роми родители немаат доволно
пари да купат облека, обувки или училишни
материјали, а нивните деца може и да

немаат проточна вода за да се измијат.
Ромските здравствени медијатори имаат
пријавено неколку случаи кога ромски деца се
соочуваат со предрасуди и непријателство од
нивните врсници па дури и од наставниците,
вклучително и навреди и омаловажување од
дискриминаторски причини88. Може да биде
особено тешко за ромските деца чиј мајчин
јазик не е македонски да се интегрираат во
училиштата. Иако согласно законот може да
се изучува и ромскиот јазик и култура како
факултативен предмет, тоа во пракса не е
достапно за повеќето ромски ученици и има
недостиг на квалификуван ромски наставен
кадар во основните и средните училишта.
Иако има одредени подобрувања во
запишувањето и завршувањето основно и средно
училиште кај ромските ученици89, квалитетот
на образованието што го добиваат и понатаму
е спорен - 40 проценти од ромските ученици на
возраст од 7-15 години посетувале сегрегирани
училишта во 2017 година (од 25 проценти во 2015
година), и значителен број оделе во сегрегирани
паралелки или биле физички одделени од
неромските врсници во училницата. Квалитетот
на образование во сегрегираните училишта е
вообичаено послаб, со ограничени ресурси и
помалку квалификуван наставен кадар90. Постојат
докази91 дека во скопскиот регион, на пример,
ромските деца кои посетувале училишта кои не
се сегрегирани и имаат етнички мешан состав на
паралелките, постигнуваат поголем успех и имаат
повисоки оценки.

82 Spitálszky A. Ромите во Република Македонија: Предизвици и нееднаквости во домувањето, образованието и здравството
СОНЦЕ/МРГ (2019)
83 Robayo-Abril M. Millan N. Прекинување на циклусот на исклученост на Ромите на Западен Балкан Групација Светска банка
(2019) достапно на
http://documents.worldbank.org/curated/en/642861552321695392/pdf/Breaking-the-Cycle-of-Roma-Exclusion-in-the-WesternBalkans.pdf
84 Цитирано во Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit
85 Северна Македонија 2018 Извештај Европска комисија (април 2018) Брисел
86 УНДП/Светска банка, Поглед на Ромите – Поранешна Југословенска Република Македонија УНДП (2018) достапно на
https://www.eurasia.undp.org/content/dam/rbec/docs/Factsheet_FYROM_Roma.pdf
87 CEA/Romalitico, Извештај во сенка – Имплементација на Стратегијата за Роми во Република Македонија во 2016 и 2017
(2018) Будимпешта, достапно на https://www.rcc.int/romaintegration2020/download/docs/Shadow per cent20Report per cent20per cent20Implementation per cent20of per cent20the per cent20Roma per cent20Strategy per cent20in per cent20the per
cent20Republic per cent20of per cent20Macedonia per cent20in per cent20the per cent20years per cent202016 per cent20and
per cent202017.pdf/2fb396ff6b92538bc6cf80fb5dfc0096.pdf.
88 Spitálszky A. (2019) op cit
89 УНДП/Светска банка, op. cit
90 Spitálszky A. (2019) op cit. За целосна анализа како сегрегацијата негативно влијае на квалитетот во наставата, види
Duminica G. and Ivasiuc A. Едно училиште за сите? Пристап до квалитетно образование за ромските деца Агентиа
Импреуна/УНИЦЕФ (2010) Букурешт, достапно на file:///C:/Users/Pc/Documents/ROMA/One_school_for_all_pt_WEB.pdf
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91 Види Spitálszky A. (2019) op cit. Исто така, Dzeladin D. Doda K Сегрегација на ромските деца во основните училишта
во Република Македонија IHR/ERRC (2016) достапно на https://www.ihr.org.mk/uploads/segregation-of-roma-children-inelementary-school_EN.pdf и Dzeladin D. Ефектите на училишната сегрегација во Северна Македонија врз идните кариери
на ромските деца необјавена теза поднесена до Универзитетот на Централна Европа (2019) Будимпешта
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Едно скорешно истражување92 покажува дека
еден од главните фактори што овозможува
и поддржува сегрегација во училиштата е
тенденцијата на неромските родители да
го заобиколат системот за реонизација за
да обезбедат места во училиштата што
ги претпочитаат. Притоа има соработката
од страна на училишните директори да се
‘пренасочат’ неромските деца од училиштата
каде се зголемува бројот на запишани деца
Роми. Меѓутоа, кога родителите на ромските
деца сакаат да ги запишат во друго училиште,
вообичаено добиваат одговор дека децата
треба да ги запишат во училиштето во
кое припаѓаат93. Таквата состојба води кон
создавање основни училишта „само за Роми“
и придонесува за опаѓање во квалитетот на
образованието бидејќи станува посегрегирано94.
Тоа има силно негативно влијание врз ромските
деца бидејќи сегрегацијата во образованието
ја јакне и прави поексплицитна исклученоста
на овие деца од поширокото општество и
тоа на конкретен начин. Како што истакнува
Џеладин95, децата кои се запишуваат на
училиште обично заедно оделе во градинка
и заедно си играле на улица. Училишната
сегрегација прави штетна и деструктивна
поделба и притоа и ромските и неромските
деца се лишени од позитивна интеракција и
меѓусебно пријателство со соседите.

заштита е широко распространета96 и заради
тоа постои тенденција кај Ромите да не
бараат пристап и да немаат контакти со
здравствените служби. Опфатот на Ромите со
здравствено осигурување е меѓу најдобрите
во регионот97 - 94 проценти од Ромите на
возраст од 16+ години имаат здравствено
осигурување, споредено со 97 проценти
од неромското население98. Меѓутоа, иако
опфатот со здравствена заштита на Ромите е
споредлив со неромското население, услугите
што се даваат на Ромите се со понизок
квалитет отколку на другото население99, и
тоа може да придонесе кон значително покус
животен век кај Ромите (68 години) споредено
со другото население во земјата (73,5
години)100. Дискриминацијата на здравствениот
кадар кон Ромите честопати ги одвраќа
Ромите да побараат здравствена заштита што
придонесува за нивната слаба здравствена
состојба101. Во едно истражување102, на
пример, е покажано дека речиси ист процент
Роми страдаат од хронични незаразни
заболувања како и неромското население,
но помал процент од нив редовно добивале
терапија и оние кои добиле здравствени
услуги, добиле услуги со помал квалитет.
Слично на тоа, помал процент ромски деца
се вакцинирани отколку децата од другите
етнички групи103.

Иако во голема мера е непријавена,
дискриминацијата на Ромите во здравствената

Непоседувањето лични документи104 често се
покажува како главна пречка за пристап на

92 Dzeladin D. Ефектите на училишната сегрегација во Северна Македонија врз идните кариери на ромските деца
необјавена теза поднесена до Универзитетот на Централна Европа (2019) Будимпешта
93 Види http://life.ugd.edu.mk/index.php/nauka-life/item/824-istrazuvanje-praven-segregacija-na-decata-romi цитирано во
Spitálszky A. Ромите во Република Македонија: Предизвици и нееднаквости во домувањето, образованието и здравството
СОНЦЕ/МРГ (2019)
94 Види Duminica G. and Ivasiuc A. Едно училиште за сите? Пристап до квалитетно образование за ромските деца Агентиа
Импреуна/УНИЦЕФ (2010) Букурешт, достапно на file:///C:/Users/Pc/Documents/ROMA/One_school_for_all_pt_WEB.pdf За
целосна анализа како сегрегацијата негативно влијае на квалитетот во наставата
95 Dzeladin D. (2019) op cit
96 Види Spitálszky A. (2019) op cit. Меѓутоа, треба да се има предвид дека истражувањето на УНИЦЕФ за ромските
домаќинства од 2016 покажа дека вкупно 9% од анкетираните претставници на домаќинствата немале никаква
форма на здравствено осигурување, малку е повисок бројот на неосигурени мажи (12% наспроти 7% од сите женски
испитаници). На ниво на домаќинство, 5% од испитаниците се изјасниле дека ниеден член на домаќинството нема
здравствено осигурување, и дополнителни 10% кажале дека најмалку еден член на домаќинството нема здравствено
осигурување. Главните причини заради кои немаат пристап до здравствени услуги се непоседување на лични документи
за идентификација, непоседување здравствено осигурување, неможност да се платат формалните и неформалните
трошоци за здравствена заштита, ниска здравствена писменост и дискриминација.
97 Северна Македонија 2018 Извештај Европска комисија op. cit.
98 УНДП/Светска банка, op. cit
99 Spitálszky A. (2019) op cit
100 Spitálszky A. (2019) op cit
101 Spitálszky A. (2019) op cit
102 Spitálszky A. (2019) op cit
103 Ибид
104 За целата дискусија, види ЕРРЦ Ромите припаѓаат (2017) Будимпешта op cit.
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Ромите до правата кои им следуваат, меѓутоа,
во реалноста, системот за регистрација се
карактеризира со пристрасност кон Ромите.
Законот не ги предвидува документираните
докази кои се потребни за да се регистрира
раѓањето и името на дете во Северна
Македонија и тоа значи дека праксата варира
и доказите кои се бараат се дискрециско
право на регистраторот. Во случај на
задоцнета регистрација, законот дозволува
службените лица да бараат дополнителни
информации како што се медицински доказ
или други документи на граѓаните. Во
одредени случаи, кога поминало одредено
време по раѓањето, од родителите може
да биде побарано да направат анализа на
ДНК, а тоа е дополнително оптоварување
со трошоци. Лица со подолг престој може да
добијат државјанство преку натурализација,
честопати или на основ на склучен брак со
државјанин на Северна Македонија, или
откако поминал одреден период на легален
и непрекинат престој. Меѓутоа, и за двете
опции е потребна документација, а за законски
престој е потребно да има регистрирана
адреса на живеалиште, со што се исклучуваат
оние кои живеат во неформални живеалишта.
Ромите кои не поседуваат документи и кои
се соочуваат со тешка сиромаштија, речиси е
невозможно да ги исполнат овие услови.
Во 2013 година, Европската канцеларија
за баратели на азил проценила 105 дека
околу 70 проценти од барателите на азил
од Северна Македонија биле Роми и дека
тие се диспропорционално застапени меѓу
барателите на азил кои се одбиени од земјите
членки на ЕУ. Последното истражување106
покажува дека вратените Роми имаат
тешкотии околу пристапот до здравство,
образование и социјална заштита, а децата

на вратените Ромите се соочуваат со посебни
тешкотии во однос на нивната интеграција и
признавање на нивните странски свидетелства
во Северна Македонија107.
Ромските жени се особено ранливи заради тоа
што се соочуваат со физички и финансиски
пречки за пристап до основна гинеколошка
здравствена заштита. Тие често живеат
во оддалечени населби без јавен превоз
и ромските здравствени медијатори108
известуваат за случаи кога ромските жени
имаат тешкотии да закажат преглед кај
матичен гинеколог, а забележани се и случаи
кога гинеколозите им наплаќаат дури и за
услуги што треба да се даваат бесплатно.
Голем број ромски жени не добиваат никаква
здравствена едукација и заради тоа не се
запознаени со своите права.
Министерството за труд и социјална
политика во 2012 година истакнало109
дека најголемиот број склучени бракови
во Северна Македонија меѓу лица кои се
под 18-годишна возраст биле со девојки од
ромската заедница. Мултииндикаторското
кластерско истражување (МИКС) во 2011
година покажало110 дека стапката на брак или
заедничко живеење кај ромски девојчиња
на возраст од 15 до 19 години изнесувала
22 проценти, додека националната стапка
била само 4 проценти (2 проценти меѓу
Македонците и 6 проценти меѓу Албанците).
Стапката на млади жени на возраст од
15-19 години кои родиле дете или биле
моментално бремени изнесувала 3 проценти
на национално ниво и 18 проценти кај Ромите.
Во студија на случај од 2016 година111 било
утврдено дека институциите во Северна
Македонија сѐ уште не располагаат со
прецизни податоци за оваа појава или пак

105 Види Лазовски и др ПРЕДИЗВИЦИТЕ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ РОМИТЕ ПОВРАТНИЦИ ВО МАКЕДОНИЈА Институт
за европски политики, Скопје, достапно на http://www.epi.org.mk/docs/The%20challenges%20faced%20by%20Roma%20
returnees%20in%20Macedonia%20-%20report.pdf
106 Лазовски и др ПРЕДИЗВИЦИТЕ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ РОМИТЕ ПОВРАТНИЦИ ВО МАКЕДОНИЈА op cit.
107 Ибид.
108 Види Европска мрежа за социјална политика Ромски здравствени медијатори во Македонија: успешниот модел под
закана? ESPN Flash Report 37/2017, јуни 2017 цитирано воn Spitálszky A. (2019) op cit
109 Види http://a1on.mk/wordpress/archives/48872 цитирано во Салиоска Н. “СИВАТА ЗОНА” меѓу традицијата и детските
права Ромска организација за мултикултурна афирмација/С.O.С. (2018) Прилеп
110 Види http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/macedonian/MICS_Infografics_MKD22AprilfINAl(3).pdf цитирано во Салиоска Н.
(2018) op cit.
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111 Салиоска Н. “СИВАТА ЗОНА” меѓу традицијата и детските права Ромска организација за мултикултурна афирмација/
С.O.С. (2018) Прилеп достапно на https://www.unicef.org/northmacedonia/media/3706/file/MK_RomaChildMarriages_2016_
Report_ENG.pdf
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договорена терминологија за појавата,
меѓутоа, се истакнува дека раните бракови
сѐ уште се најчести кај Ромите. Потребни се
натамошни истражувања за да се утврдат
параметрите за да може да се даде одржлив и
ефективен одговор.
Националната стратегија за Ромите
во Република Македонија 2014-2020
содржи акциски планови за образование,
вработување, домување, родови прашања
и здравје, но имплементацијата се одвива
бавно. Стратегијата не се концентрира
посебно на децата и не се поставени цели во
врска со детската заштита или социјалната
заштита. Во 2018, Владата потврди112 дека
достигнувањата се често нејасни бидејќи
показателите се различни од извештаите
и извештаите од мониторингот не содржат
проценка на влијанијата, освен во некои
области од образованието. Се препорачува
поголема вклученост на Државниот завод
за статистика за да се направи проценка
на влијанијата и да се обезбедат основни
податоци, и на тој начин да се создаде
можност да се постават цели насочени кон
децата. Непостоењето следење на расходите,
во комбинација со слабата апсорпција на
фондовите и понатаму претставува проблем.

4.2		 Деца кои живеат
со попреченост
Во завршните согледувања113 на извештајот
на Владата во 2018 година, Комитетот за
правата на лицата со попреченост искажува
загриженост заради отсуството на доследни и
споредливи статистички податоци за лицата
со попреченост во Северна Македонија,
недостигот на индикатори за човековите права
во постоечките податоци, како и загриженост
во врска со степенот до кој индикаторите за
попреченоста ефективно се применуваат

во имплементацијата на Целите за одржлив
развој (ЦОР). Академската мрежа на европски
експерти за попреченост (АМЕП)114 исто
така истакнува дека постојат ограничувања
во развојот на политики и програми што се
должи на недостигот на статистички податоци
за лицата со попреченост во Северна
Македонија. Единствените официјални
податоци со кои располага ДЗС се однесуваат
на оние кои користат дел од услугите за
социјална заштита или бараат социјална
помош. Врз основа на тие податоци, АМЕП115
пресметале дека во 2017 година имало 26.296
лица со попреченост кои биле во контакт со
социјалните служби – 3349 лица со попречен
вид, 2750 лица со попречувања во слухот,
13.500 лица со физичка попреченост, 3922
лица со интелектуална попреченост и 2775
лица со комбинирана попреченост.
Во владината стратегија за
деинституционализација116, со јасно изразена
цел да се земаат предвид потребите на лицата
кои не се во контакт со социјалните служби,
пресметано е дека вкупно 7346 деца со
попреченост веќе се регистрирани од страна
на социјалните служби, 43 во институциите
и уште 700 во рамки на мрежата на општи
социјални услуги, од каде се проценува дека
во 2018 година во земјата имало вкупно
8388 деца со попреченост. Меѓутоа, голема е
веројатноста дека таа проценка е непрецизна
и бројот на деца со попреченост е всушност
поголем. Најголем број деца со попреченост
живеат со своите семејства и веројатно е дека
на стапката на нивна идентификација влијае
големината на социјалната парична помош
што е на располагање; стигмата која постои во
локалните заедници во врска со попреченоста
и квалитетно поставените дијагнози и времето
кое е неопходно за дијагностицирање. Во
септември 2017 година, Владата најави
дека ќе усвои начин на вршење проценка

112 Влада на Северна Македонија Национална платформа за ромска интеграција: препораки за политики (2018) Скопје
113 Комитет за правата на лицата со попреченост Завршни согледувања на првиот извештај од поранешна Југословенска
Република Македонија (2018) ОН КЧП Женева
114 Шавревски З. Кочоска Е Независно живеење и вклученост во заедницата АНЕД (2018) Брисел. Academic Network of
European Disability experts (ANED) е основана од Европската комисија во 2008 год. да дава научна поддршка и совети
на единицата за политики за попреченост. Активностите на мрежата особено го поддржуваат развојот на Европската
стратегија за попреченост 2010-2020 и имплементацијата на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост на Он во
ЕУ.
115 Ибид
116 Национална стратегија за деинституционализација во Република Македонија за 2018–2027 ‘Тимјаник’ & Акциски план,
Министерство за труд и социјална политика (2018) Скопје, достапно на: http://mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Strategii%20
2018/Strategija_deinstitucionalizacija_Timjanik_2018-2027.pdf

UNICEF

АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА НА ЖЕНИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

31

според Меѓународната класификација на
функционирање, попреченост и здравје
(МКФ)117 во земјата. Тоа претставува
значителен исчекор во однос на праксата за
социјална инклузија во Северна Македонија,
меѓутоа преминот од традиционалната
„медицинска” проценка што се користела
досега кон пофлексибилен социјален модел
на попреченост што нуди можности за давање
поддршка на семејствата, веројатно е дека ќе
доведе до подобра искористеност на услугите
за проценка и можно зголемување на бројот
деца кои се идентификувани дека живеат со
попреченост. На пример, СЗО118 проценува
дека најмалку 5,1 проценти од децата во која
било земја ќе бидат засегнати од некаква
форма или степен на попреченост. Тоа може
да значи и популација од околу 20.000 деца со
попреченост на национално ниво.
Националната програма за реформа
предвидува голема промена од
институционална кон поддршка базирана
во заедницата за лицата со попреченост
(ЛСП). Овој процес започна во 2002 година
со спроведувањето на посебна програма
за преселување на околу 30 деца од
Специјалниот завод Демир Капија119. Тоа стапи
целосно во сила преку усвојување на Законот
за социјална заштита од 2009 год. со кој се
овозможи да се усвојат мерки и активности
за промовирање на алтернативни форми на
социјални услуги за лицата со попреченост,
деца без семејство или родителска грижа и
постари лица.

Правата фаза на деинституционализација
беше главно насочена кон
деинституционализација на лицата со
интелектуална попреченост, првенствено
деца. Резултатите од последните неколку
години се однесуваат на преселување на над
стотина штитеници и отворање на одреден
број на нови дневни центри, групни домови и
мрежа на згрижувачи.
Со усвојувањето на националната
стратегија за деинституционализација120 во
2018 година, сегашната влада ја потврди
заложбата за развој на услуги базирани во
заедницата за деца со и без попреченост.
Во стратегијата од 2018 година се потврдува
дека процесот е нерамномерен, меѓутоа,
системот за социјална заштита сега содржи
и институционални и вонинституционални
форми, вклучително Центри за социјална
работа (ЦСР), дневни центри за лица
со ментална или физичка попреченост,
организирано живеење со поддршка,
згрижувачи и мали групни домови.
Податоците од ДЗС121 укажуваат дека 93
деца со различен тип попреченост биле
сместени во згрижувачки семејства во 2017
година122, додека пак во 2016 година123 оваа
бројка изнесувала 171. Во 2017 година, 261
дете со попреченост било упатено во дневни
центри.
Сепак, најголема закана за децата со
попреченост во Северна Македонија
може да биде отсуството на национална

117 Меѓународната класификација на функционирање, попреченост и здравје, општо позната како МКФ, е класификација на
здравјето и домени поврзани со здравјето. Со оглед дека функционирањето и попреченоста на поединецот се случува
во контекст, МКФ исто така вклучува и листа на фактори на животната средина. МКФ е рамка на СЗО за мерење на
здравјето и попреченоста на ниво на поединец и на ниво на население. МКФ беше официјално прифатена од сите
191 земји-членки на СЗО на педесет и четвртото Светско здравствено собрание на 22 мај 2001 (резолуција WHA
54.21) како меѓународен стандард за да се опише и мери здравјето и попреченоста. МКФ е операционализирана преку
СЗО Распоред за проценка на попреченост (WHODAS 2.0). WHODAS 2.0 беше изработен со пристап на меѓународна
соработка со цел да се развие еден генерички документ за проценка на здравствената состојба и попреченоста во разни
култури и средини. За повеќе информации, види https://www.who.int/classifications/icf/en/
118 WHO World Report on Disability WHO/World Bank (2011) достапно на https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/
119 “Специјалниот завод Демир Капија” беше најголемата институција за штитеници во земјата, основана во 1958 за лица со
тешка интелектуална и физичка попреченост. Таму беа згрижени 223 штитеници на возраст од 5 до над 70 години, меѓу
кои и 24 деца.
120 Национална стратегија за деинституционализација во Република Македонија 2018-2027 Министерство за труд и
социјална политика op cit
121 Статистички преглед 2.4.14.15 Социјална заштита за деца, малолетници и возрасни за 2013 t- 03, достапно на http://www.
stat.gov.mk/xls_publikacii/2014/2.4.14.15.xls цитирано во ANED op cit
122 Статистички преглед 2.4.18.10/901 Социјална заштита за деца, малолетници и возрасни за 2017 t- 03 достапно на http://
www.stat.gov.mk/xls_publikacii/2018/2.4.18.10.xls цитирано во ANED op cit
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123 Статистички преглед 2.4.17.11/884 Социјална заштита за деца, малолетници и возрасни за 2016 t- 03 Достапно на
http://www.stat.gov.mk/xls_publikacii/2017/2.4.17.11.xls. Статистички преглед 2.4.16.12/859 Социјална заштита за деца,
малолетници и возрасни за 2015 t- 03 Достапно на http://www.stat.gov.mk/xls_publikacii/2016/2.4.16.12.xls. Статистички
преглед 2.4.15.17/831 Социјална заштита за деца, малолетници и возрасни за 2014 t- 03 Достапно на http://www.stat.gov.
mk/xls_publikacii/2015/2.4.15.17.xls.
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политика и стратегија за свесност за
попреченоста, што е идентификувано
од страна на Комитетот за правата на
лицата со попреченост,124 и отсуството на
заложби за спречување и надминување на
стереотипите и дискриминацијата на основ
на попреченост. Во студијата за знаења,
ставови и практики (ЗСП)125, од 2017 година,
се истакнува промената кон поддршка за
модел на инклузија базиран на социјалните
права споредено со податоците од 2014
година, како и значителна промена во
разбирањето на пошироката јавност за
потребата од промени во општеството и
опкружувањето за да се поддржи инклузијата.
Исто така, забележана е видлива промена во
ставовите на јавноста во врска со можноста
децата со попреченост да имаат независен
и продуктивен живот како возрасни лица
доколку добиваат поддршка од стручни
лица, институции и од општеството, но
како противтежа на тоа се песимистичките
ставови за влијанијата од заложбите на
државата и семејствата да ја поддржат
инклузијата на децата со попреченост. Тоа
укажува на потреба од натамошна работа на
социјалните норми поврзани со попреченоста
и други системски реформи во поддршка на
инклузијата. Таквиот впечаток дополнително
се потврдува со две локални истражувања126
во 2018 година, според кои лицата со
попреченост и родителите на деца со
попреченост сметаат дека тие не се еднакви
со останатите граѓани (99,5 проценти), не
уживаат подеднаква заштита со закон во
споредба со другите граѓани (83 проценти) и
дека тие се дискриминирани (87 проценти).
Социјалната заштита (96 проценти) и
здравствената заштита (94 проценти) се
две области за кои испитаниците сметаат
дека лицата со попреченост се најчесто
дискриминирани.

Сѐ уште недостасува јасна национална
политика и стратегија и големите структурни
и системски пречки и понатаму постојат за да
може да се постигне целосна инклузија. Важно
е да се истакне дека во јули 2019 година,
националното Собрание усвои нов закон за
основно образование кој ја дава правната
основа за целосна инклузија на децата
со попреченост во редовните училишта.
Меѓу останатите одредби, новите законски
одредби предвидуваат концепт за инклузија
во училиштата што може да послужи како
национална политика и стратегија за инклузија
во образованието.

4.3 Деца мигранти
Импликациите кои произлегуваат од
стратешката местоположба на Северна
Македонија на транзитната рута за мигрантите
кон Европа јасно се покажаа во 2015 година
кога повеќето од проценетите 1.015.078127
баратели на азил кои пристигнуваат во Европа
по морски пат стигнаа во Северна Македонија.
Секој петти мигрант беше дете.. Како и кај
повеќето соседни земји, службите за азил,
миграции и заштита во Северна Македонија
на почетокот беа преплавени со работа128
заради илјадниците семејства кои пристигнаа
на територијата на земјата, но успеаја да
одржат контрола врз ситуацијата во соработка
со ЕУ и соседните земји. Иако опадна
бројот на мигранти, и понатаму продолжува
приливот на мигранти и баратели на азил и
веројатно е дека, во блиска иднина, ќе има
барања поднесени до службите што работат
со деца во Северна Македонија од страна
на семејствата на мигрантите и барателите
на азил. Миграциските текови и понатаму
се главно транзиторни и најголемиот број
мигранти ја напуштаат Северна Македонија
само по неколку дена.

124 Види Завршни согледувања за првиот извештај на поранешна југословенска Република Македонија (2018) op cit
125 ГФК Второ истражување за знаењата, ставовите и практиките во однос на инклузија на деца со попреченост УНИЦЕФ
(2018) Скопје достапно на https://www.unicef.org/northmacedonia/reports/follow-survey-knowledge-attitudes-practices-towardsinclusion-children-disabilities
126 Изгубената агенда – демистификација на прашањата за попреченоста во областа на еднаквоста и нееднаквоста Полио
Плус (2018) Скопје и Tерра Инкогнита – Демистификација на правата на лицата со попреченост во Република Македонија
во областа на социјалната заштита Полио Плус (2018) Скопје. Двете се достапни на: www.polioplus.org.mk.
127 УНХЦР Бегалци/Мигранти Одговор во вонредни состојби – во областа на Медитеранот пристапено во март 2016 на http://
data.unhcr.org/mediterranean/regional.php цитирано во Byrne K et al Правата на децата бегалци и мигранти во 22 европски
земји УНИЦЕФ (2016) Женева
128 Види Eapen R. et al Извештај од првичната проценка: Ризиците за заштита на жени и девојчиња во европската бегалска и
миграциска криза UNHCR/UNFPA/WRC (декември 2015) достапно на https://www.unhcr.org/569f8f419.pdf
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Бројот129 на официјално пријавени случаи
на нелегално преминување на границите е
значително зголемен (16.895 обиди во 2018
година споредено со 2831 во 2017 година),
главно од Грција, меѓутоа, се смета дека
вистинскиот број мигранти кои транзитираат
низ земјата е многу поголем. За околу 2500
мигранти се смета130 дека нелегално ги
преминале границите во земјата во двете
насоки од почетокот на 2018 година. Не
постојат расположливи статистички податоци
во однос на бројот деца, но Македонското
здружение на млади правници (МЗМП)
известило131 дека од 361 лице задржано
во Прифатниот центар за странци во
2018 година, 55 биле деца од кои 37 биле
непридружувани деца. Во првиот квартален
извештај на МЗМП132 за 2019 година се
истакнува дека 47 жени и 72 деца ги
користеле локалните прифатни центри, меѓу
кои 21 дете било непридружувано. Меѓутоа,
според проценките од 2015 година дека 25
проценти од мигрантите биле деца, може
да постојат дури 8000 ранливи деца кои
поминуваат низ Северна Македонија во една
година и на кои им се потребни здравствени
услуги, социјална и друга заштита.
Во ИНЗ за 2018 година се наведува133 дека
е постигнат напредок во подобрување
на законската рамка преку усвојување
амандмани на Законот за меѓународна и
привремена заштита и Законот за странци,
меѓутоа работата е фрагментирана меѓу
Министерството за внатрешни работи

(задолжено за безбедност и управување
со границите), Министерството за труд
и социјална политика (задолжено за
пристап до услуги и социоекономска
интеграција на мигрантите и бегалците)
и специјалната единица при Одделот
за сузбивање сериозен и организиран
криминал (задолжена за борба против
трговија и криумчарење луѓе). Разбирливо
е дека приоритет се дава на контролата
на надворешните граници и спречување
на криумчарењето луѓе, меѓутоа, и
понатаму продолжуваат заложбите да
се обезбедат основни животни услови и
услуги за сите мигранти кои престојуваат во
земјата. Постигнат е одреден напредок за
подобрување на условите во прифатните
центри, но, надлежните органи и понатаму
се колебливи околу обезбедувањето повеќе
од привремен престој и МЗМП забележува134
дека полицијата мигрантите од прифатните
центри ги враќа во Грција. Тоа е спротивно
на директивите и насоките од Советот на
Европа135 со кои се промовира давање
одговор на состојбата каде детето има
централно место и одговор кој се темели на
правата. Постои одредена загриженост што
361 мигрант бил задржан во Прифатниот
центар за странци во 2018 година, меѓу кои
и 55 деца (37 непридружувани)136, со цел
да се обезбеди нивно сведочење во судски
предмети што се водат против криумчари
на луѓе. Тоа е потполно спротивно на
предвиденото со заедничките изјави137 на
КПД и на Комитетот за заштита на правата

129 Податоци од Северна Македонија 2018 Извештај Европска комисија op. cit.
130 2018 ИЗВЕШТАЈ НА ГОи ЗА НЕРЕГУЛАРНИТЕ МИГРАЦИИ ЗА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА Mакедонско здружение на млади
правници (МЗМП) (2019) Скопје понатаму во текстот МЗМП (2019). Достапно на http://myla.org.mk/en/publications/reports/
131 Ибид.
132 Квартален извештај за состојбата со човековите права на мигрантите и бегалците Јануари-Март 2019 МЗМП (2019)
Скопје, достапно на http://myla.org.mk/en/publications/reports/
133 Северна Македонија 2018 Извештај Европска комисија op. cit.
134 МЗМП (2019) Скопје op cit
135 Види Комитет Ланзароте Заштита на децата зафатени со бегалските кризи од сексуална експлоатација и сексуална
злоупотреба Совет на Европа (2017) Луксембург; и Конгрес на регионални и локални власти Од прием до интеграција:
улогата на локалните и регионалните власти кои се соочуваат со миграции Совет на Европа (2017) Стразбур, усвоено на
34та пленарна седница на Советот во Стразбур на 27 март 2018. Достапно на https://rm.coe.int/unaccompanied-refugeechildren-current-affairs-committee-rapporteur-na/1680791c99
136 МЗМП (2019) Скопје op cit
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137 КПД/Комитет за заштита на правата на сите мигранти работници и на членовите на нивните семејства Заеднички општ
коментар Бр. 3 (2017) на Комитет за заштита на правата на сите мигранти работници и на членовите на нивните семејства и
Бр. 22 (2017) на Комитетот за правата на детето во однос на општите принципи за човековите права на децата во контекст на
меѓународните миграции ОН КЧП (16 ноември 2017) Женева достапно на http://www.refworld.org/docid/5a12942a2b.htmlhttp://
www.refworld.org/docid/5a12942a2b.html и Комитет за заштита на правата на сите мигранти работници и на членовите на нивните
семејства Заеднички општ коментар Бр. 4 (2017) на Комитет за заштита на правата на сите мигранти работници и на членовите
на нивните семејства и Бр. 23 (2017)на на Комитетот за правата на детето во однос на општите принципи за човековите права
на децата во контекст на меѓународните миграции во земјите на потекло, транзит, дестинација и враќање OН КЧП (16 ноември
2017) Женева достапно на http://www.refworld.org/docid/5a12942a2b.html
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на сите мигранти работници и членови на
нивните семејства во 2017 година.
Постојат воспоставени институции и
процедури за работа на поднесени
барања за азил, меѓутоа сѐ уште не е
усвоена Стратегијата за интегрирање
бегалци и странци за периодот од 20172027 и неопходни се повеќе заложби
за справување со негативните ставови
во јавноста за мигрантите и бегалците.
Намалено е времето кое е неопходно
за обработка на барањата за азил и
отстранети се произволните практики
за пристап до постапка за барање
азил, меѓутоа и понатаму треба да се
подобрува квалитетот на одлучување
во постапките за азил, вклучително
и во жалбените постапки. Усвоена е
листата на безбедни земји на потекло и
воспоставени се Стандардни оперативни
процедури (СОП) за непридружувани
деца и ранливи категории странци,
меѓутоа и понатаму се присутни тешкотии
во однос на обезбедување соодветни
преведувачки услуги за барателите на
азил и бесплатната правна помош не е
секогаш достапна во пракса 138. И понатаму
продолжува праксата на нелегално
враќање 139 - меѓународните организации
евидентирале 8823 лица кои нерегуларно
биле вратени во Грција во 2018 година.
Согласно договорот за реадмисија со
Косово, биле поднесени 299 барања за
азил. На шест лица им била доделена
субсидијарна заштита, меѓутоа воопшто
не бил доделен статус на бегалец и
повеќето одлуки се однесувале на
поништување на барањето за азил.
Ромите од Косово биле особено засегнати

и поголемиот број од нив и понатаму се во
земјата без законски утврден статус. Меѓу
септември 2017 и декември 2018 година,
субсидијарната заштита била укината
во 64 случаи со кои биле засегнати 184
лица, сите Роми од Косово, вклучително
и шест случаи на основ на закана по
националната безбедност 140.
Меѓу вратените лица кои не добиле
азил од ЕУ има голем процент Роми.
Истражувањето на локално ниво 141
покажува дека речиси една десетина
од ромското население побарале
азил во земјите-членки на ЕУ само во
периодот помеѓу јули 2016 и јуни 2017
година. Но, земјите-членки на ЕУ ги
имаат одбиено повеќето барања за азил
поднесени од македонски државјани само 0,9 проценти од барањата за азил
поднесени од македонски државјани
до земјите во ЕУ биле одобрени 142.
Неопходни се поголеми заложби за
успешно реинтегрирање на повратниците
и во земјата треба повторно да се врати
во функција координативното тело за
повратници што го води Министерството
за труд и социјална политика. Неопходна
е зголемена соработка, комуникација и
координација меѓу надлежните органи
на централно ниво, меѓу централната и
локалната власт, како и со меѓународните
организации и НВОи. Неодамна,
министерството го укина центарот за
реинтеграција што имаше за цел да се
иницираат, поддржуваат и координираат
активности за унапредување на
интеграцијата, а неговите надлежности
сега се интегрирани во работата на
Меѓуопштинскиот центар за социјална
работа во Скопје.

138 МЗМП (2019) Скопје op cit
139 Северна Македонија 2018 Извештај Европска комисија op. cit.
140 Ибид.
141 Лазовски и др. Предизвиците со кои се соочуваат Ромите повратници во Македонија Институт за европски политики,
Скопје
142 Ибид
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ВЛАДА
АДМИНИСТРАЦИЈА
ПОДОБРУВАЊЕ НА
КОДЕКС НА
ОДНЕСУВАЊЕ
ЈАВНИ УСЛУГИ
ТРАНСПАРЕНТНОСТ
МОДЕЛ
ПОГЛАВЈЕ 5
ЈАВНОСТ
КАПАЦИТЕТИ,
ОБВРЗАНОСТ И
МЕДИУМИ РАЗБИРАЊЕ НА
РЕФОРМА ДЕТСКИТЕ ПРАВА
КАЈ НОСИТЕЛИТЕ
БУЏЕТ
НА ДОЛЖНОСТ
ОТЧЕТНОСТ
ПЛАНИРАЊЕ
СТРУКТУРИ
ПРЕДИЗВИЦИ
ГРАЃАНСКИ СЕКТОР
АКТИВНОСТ

5.1		 Влада
Владата ја дава главната гаранција за
детските права и е најголем давател на услуги
за децата во Северна Македонија. Јакнењето
на сите три гранки на власта – Собрание,
судство и извршна власт – претставува
постојан елемент на реформската програма
од самите почетоци. Стратегијата за реформа
на јавната администрација за 2018-2022 и
Програмата за реформа на управувањето со
јавните финансии за 2018-2021 се сметаат
за сеопфатни стратегии за реформа на
јавната администрација. Владата започна
да ја следи и да известува за нивната
имплементација, меѓутоа преостанува да
се утврди интегрирана рамка за следење
и известување. И покрај значителното
подобрување во сите три гранки на власт во
последната деценија, во Северна Македонија
се евидентира најниската просечна доверба
во националните институции меѓу сите земји
кандидатки за членство во ЕУ во ЕИКЖ
2016143. Довербата во владата изнесувала
3,5 на скалило од 1–10 и тоа е во опаѓање
по истражувањето ЕИКЖ од 2011 година.
Конкретно, довербата во локалните власти

(3,7) е најниска споредено со сите останати
земји и е во опаѓање од 2011 година.
Во разни државни институции сега има
воспоставени етички кодекси и се преземаат
чекори за подобрување на транспарентноста,
вклучително и преку објавување на бројот
на државни службеници и зголемен број
консултации со јавноста. Има подобрување
до одреден степен во пристапот на
граѓаните до јавните информации преку
објавување одредени стандардни документи
и воведување механизам за отворени
податоци. Исто така, постигнат е напредок во
подобрување на буџетската транспарентност
преку објавување граѓански буџет и зголемен
број буџетски податоци достапни за општа
употреба. Консултациите со јавноста се
подобрени преку националниот електронски
систем за консултации, но иако информации
(вклучително и фискални информации) за
услугите и правата се формално достапни
за јавноста, тие не секогаш се прикажуваат
на доследен и кохерентен начин, а
истражувањата144 покажуваат дека пристапот
или разбирањето на информациите е тежок
за поединечни граѓани.

143 Eurofound 2019 op cit
144 Ивановска А. Мојсовски А Кацарска М Национален монитор за реформа на јавната администрација Македонија
2017/2018 Институт за европска политика (2018) Скопје
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Владата, исто така ги има значително
зголемено заложбите за справување со
корупцијата во јавната служба. Поранешното
Специјално јавно обвинителство (СЈО)
поднесе 18 обвинителни акти за тешки
кривични дела во 2018 година, од кои
повеќето се однесуваат на злоупотреба
на службената должност, проневера и
измами од голем обем. За вкупно 112 лица
се водат судски постапки во 17 случаи145.
Меѓутоа, почитувањето на начелата за
транспарентност, заслуги и правична
застапеност сѐ уште не се втемелени во
јавната служба и опстојува перцепцијата за
присутна корупција во владините институции.
Тоа е особено така во однос на практиките
за вработување и кадровско екипирање, со
кое се врши негативно влијание и е видливо
при испораката на услуги. Младите луѓе
во меѓусекторската анализа со млади луѓе
(САМ)146, на пример, отворено признаваат
дека пристапот до вработување во владините
институции не се темели секогаш на
квалификациите. Иако Државната комисија
за спречување на корупцијата започна да
работи на предмети поврзани со политичко
назначување, се чини дека сѐ уште има
повисока застапеност на одредени малцински
групи во институциите каде претставници
од таа малцинска група се на повисоките
функции. Помалите етнички групи и понатаму
се недоволно застапени во јавниот сектор147.
Повеќето млади луѓе сметаат дека јавната
служба148 е прекубројна, а квалификациите
на кадарот не се соодветни на работните
места. Иако во принцип со Законот за
административни службеници и Законот
за вработени во јавниот сектор се
предвидува вработување на основ на
заслуги, унапредување и разрешување,
овие закони не се применуваат целосно
на целата администрација и во многу
случаи се користат постапки за определено
вработување по договор на дело со пониски
критериуми за да се заобиколат критериумите

предвидени со закон. Осумдесет и седум
проценти од испитаниците во истражувањето
(САМ)149 сметаат дека е тешко да се добие
вработување ако семејството нема врски.
Основите за разрешување треба да бидат
потранспарентни. Сѐ уште не е донесена
одлука за тоа како да се реши проблемот
со државните службеници кои не одат на
работа. Младите луѓе, сосема разбирливо, се
огорчени од фактот што државни службеници
добиваат плата и не одат на работа, а притоа
тие не можат да најдат вработување за себе.
Клучните соговорници од сите сектори
укажуваат на слаба мотивација кај кадарот –
меѓу наставниците, социјалните работници,
патронажните сестри – како значаен фактор
што ја попречува ефективноста, ефикасноста
и отчетноста на јавната служба и како
главна пречка за целосно остварување
на детските права. Можеби тоа се должи
на тоа дека културата на раководење го
овозможува, но и придонесува за тоа.
Назначувањата на раководни места треба
да бидат потранспарентни и отчетноста
на раководството треба да биде целосно
втемелена во организациската култура на
јавниот сектор. Во моментов, раководењето е
централизирано и многу мал дел од одлуките
и буџетските овластувања се делегираат
на раководството на средно ниво. Тоа може
да доведе до големо одложување бидејќи
процесот на носење одлуки несоодветно се
упатува на повисоките раководни места и/или
раководителите го одлагаат постапувањето
во очекување на можна смена на министрите.
Отчетноста на раководството е дополнително
ограничена затоа што се фокусира на
послушноста, наместо на остварувањата на
вработените.
Истражување од 2017 година150 за
мотивацијата на кадарот кај наставниците
и социјалните работници укажува на пет
фактори кои придонесуваат за слабата
мотивација кај вработените – преголеми

145 Северна Македонија 2019 Извештај Eвропска комисија op cit
146 ZIvetz L./ Navanti (2019) op cit
147 Северна Македонија 2019 Извештај Eвропска комисија op cit
148 ZIvetz L./ Navanti (2019) op cit
149 Ибид
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150 Ruda S. Silva A./BIT Примена на бихејвиоралните увиди за мотивација на наставниците и социјалните работници
УНИЦЕФ (2019) Скопје
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административни оптоварувања, отсуство
на видливи социјални исходи, ниски плати
и слаби перспективи за напредување,
несоодветни работни услови и отсуство на
дискрециски права и култура што се темели
на воспоставени правила. Испитаниците
проценуваат дека меѓу 60 и 90 проценти од
нивното време го поминуваат во вршење
административни задолженија, чија намена
не им е јасна. Воведувањето дигитализирани
системи, барем на почетокот, ја влошува
состојбата преку ефективно удвојување
на потребното време за административна
работа, бидејќи хартиената евиденција е
исто така потребна во повеќето случаи.
Нереалните очекувања поставени со
сегашната законска рамка и ставањето
акцент, преку регулаторните тела, на
придржување до процесите наместо на
резултатите, ја поткопува иницијативноста
кај стручните лица и постепено го ослабнува
апетитот кај кадарот за самоиницијативно
однесување и пресудување.
Друг аспект што потенцијално придонесува
за слабата мотивација на кадарот може
да се должи на тоа што не е постигнат
значителен напредок во однос на
заемното признавање на стручните
квалификации. Сѐ уште не е усвоен
Законот за признавање на стручните
квалификации што е изработен со цел
да се усогласи со стандардите на ЕУ и
сѐ уште не се направени неопходните
прилагодувања во националниот закон за
да се усогласи со минималните стандарди
на ЕУ за обука според Директивата на
ЕУ. Стручното усовршување сѐ уште не
се спроведува на систематски начин и не
постои централизирана база на податоци
за обуките кои ги нудат разни институции.
Повеќето клучни соговорници сметаат
дека е опаднат квалитетот на стручно
образование во области поврзани со деца
откако е отворен пазарот на факултетско
образование, и како резултат на тоа
умешноста на пријавените кандидати за
вработување во наставата, социјалната
заштита и здравството е пониска од

претходно. Во Северна Македонија се
троши помалку на терциерно образование
споредено со останатите земји од истата
група – според проценките, 0.4 проценти
од БДП во 2015 год., што е значително
помалку од просекот во ОЕЦД кој
изнесува 1.1 проценти151. Како резултат
на тоа, на државните универзитети им
недостасува инфраструктура и ресурси
кои се неопходни за да го подобрат
квалитетот, и тоа неизбежно негативно
влијае на квалитетот на стручниот степен
или квалификациите кои ги стекнуваат
дипломираните студенти.
Законската рамка и институционалните
структури во поддршка на креирањето
политики се воспоставени, но, потребно е и
понатаму да се јакне креирањето политики,
особено во контекст на усогласување со
буџетското планирање на среден рок. Во
моментов, само делумно е обезбедено
креирање политики и законодавен развој
на основ на докази.152 Треба да се зајакне
собирањето административни податоци и
доследната употреба на податоците при
носењето одлуки . Консултациите меѓу
министерствата треба соодветно да се
интегрираат во процесот на креирање
политики. Квалитетот на проценката на
влијанијата од регулативата треба и понатаму
да се подобрува, и треба да се воведе
сеопфатна проценка за буџетските влијанија.
Започнат е функционален преглед за да
се направи проценка во околу 128 владини
институции и со цел да се идентификуваат
можни преклопувања за да се подобри
ефективноста, ефикасноста и отчетноста
на администрацијата. Тоа може да биде
добра можност за да се воведат концепти и
модели за испорака на услуги во структурите,
системите и институциите на јавната служба
во Северна Македонија, во кои детето ќе има
централно место кои ќе бидат по мерка на
семејствата и ќе се базираат на правата.
Децентрализацијата на надлежностите за
испорака на услуги од страна на општините е
клучен елемент на владиниот развоен модел

151 За целата дискусија, види Светска банка Северна Македонија Преглед на јавните финансии: Сеење на семето за
одржлива иднина op cit
152 Види Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit
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и основен принцип на Охридскиот рамковен
договор од 2001 година153. Програмата154 за
спроведување на децентрализацијата и за
локалната самоуправа беше усвоена во 2011
година, меѓутоа, сѐ уште спроведувањето
сè уште не е на нивото со кое ќе се постигне
ефективен систем за испорака на услуги
на локално ниво, со кој ќе се одговори на
потребите на ранливите групи. Сите 81
општини имаат влезено во втората фаза на
фискална децентрализација со што им се
овозможува поголем трансфер на надлежности
и финансиско управување на локално ниво.,
мМеѓутоа, прегледот на Светска банка155
на системот за јавни финансии покажува
премала автономија во однос на приходите,
нејасно дефинирани и различни делегирани
надлежности, нејасно доделување расходи,
и нерамномерен капацитет, коишто секако го
отежнуваат давањето јавни услуги од страна на
општините.
Општините во Северна Македонија
се соочуваат со повеќе предизвици во
давањето јавни услуги. Во примена се разни
секторски модели на децентрализација во
однос на услугите за деца и неопходно е
тие и понатаму да се истражуваат во однос
на нивната ефективност и ефикасност.
Интервјуата со клучните соговорници
потврдуваат дека постојат слабости низ
сите сектори во однос на интеракцијата
меѓу централно дефинираната рамка на
закони, политики и стратегии и механизмите
за испорака на услуги и системите за
раководење на локално ниво. Тука се
манифестираат и повеќето прекршувања
на правата и пречките за пристап стануваат
најочигледни. Во некои области на испорака
на услуги, одлуките за оперативно работење
и распределба и понатаму се носат на
централно ниво, иако надлежноста за
обезбедување ресурси е симната на локално
ниво. Како главни фактори за слабиот
квалитет на услуги и ограничениот пристап,
клучните соговорници ги идентификуваат
слабиот капацитет кај кадарот, лошите

ставови на вработените, како и голема стапка
на промена на кадарот; и тоа се припишува
на негативните влијанија од прифатената
култура на политички клиентелизам и
непотребно политизирање на структурите на
локалната власт.
Иако критиките упатени на централната
власт тежнеат да го стават акцентот на
политичкиот клиентелизам и на менталитетот
на покажување милосрдие со мали парични
давања, а доказ за тоа е колебливоста
и дали да се зголемат приходите или
да се рационализира давањето услуги,
сепак независните прегледи156 укажуваат
на покомплексна група предизвици.
Повеќето општини не се во можност да ги
финансираат основните надлежности, и
оттаму, услуги коишто се од клучно значење
за децата, како образованието, се недоволно
финансирани. Приходите од локалните
даноци и давачки се само една третина
од приходите на локалната самоуправа,
и фискалниот дебаланс се покрива со
трансфери од централната влада. Блок
дотациите изнесуваат околу 80 проценти
од тие трансфери и околу 49 проценти
од вкупните општински приходи, меѓутоа,
нивната вредност како процент од БДП е во
опаѓање, и тековното ниво на финансирање
кое тиешто го обезбедуваат е несоодветно.
Иако има одреден пораст во наплатата на
локалните даноци и давачки, тоа не го одржа
темпото на пренесување надлежности за
расходи на локално ниво.
Покрај тоа, постојат проблеми околу
формулите за распределба на дотациите,
вклучително и транспарентност на
пресметките и на процесот за избор
на општини кои добиваат одреден тип
трансфери. Се чини дека сегашниот систем
за трансфери не дава добар одговор и дека
не е во можност да одговори на социјалните
и економските диспаритети што постојат
меѓу општините заради местоположбата,
бројноста на население, потребите за

153 https://www.osce.org/skopje/100622?download=true
154 Програма за имплементација на процесот на децентрализација и развој на локалната самоуправа во Република
Македонија 2011-2014, Министерство за локална самоуправа (2011) Скопје
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155 Светска банка Северна Македонија Преглед на јавните финансии: Сеење на семето за одржлива иднина op cit
156 Ибид
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расходи, различната економска основа
и капацитет за остварување приходи.
Руралните и мали општини со мала даночна
основа се особено обесправени бидејќи
имаат помалку ресурси за да ги воспостават
истите општински услуги. На пример,
во моментов општината која највеќе се
финансира има шест пати повеќе приходи од
општината со најмалку финансиски средства.
Малите општини се обесправени заради
економијата на обем, бидејќи со малата
даночна основа треба да финансираат
еднакви услуги како и поголемите општини.
Системот на трансфери треба да биде во
можност да го разреши или барем ублажи
таквиот прилично голем хоризонтален
дебаланс, меѓутоа, во моментов многу малку
се прави за да се надминат диспаритетите
и со тоа се потврдува и јакне јазот во
однос на пристапот на децата до нивните
основни права. За да се надмине таквиот јаз
неопходно е врамнотежено дејствување во
повеќе димензии, вклучувајќи го и јакнењето
на капацитетите за обезбедување, пристап,
апсорпција и користење на фондовите како и
соработка меѓу општините за споделување и
консолидирање на услугите.
Поради таквите диспаритети, зголемената
автономија во раководење со локалните
приходи во Северна Македонија не може
сама по себе да ја подобри ефикасноста
во трошењето. Потребни се едноставни и
транспарентни методи за да се пресметаат
потребите за трошење поврзани со
надлежности како што се образование или
пошироко за конкретна група на населението
како што се децата. Во пракса, неопходен е
буџет за деца во секоја општина што ќе се
заснова на холистичка проценка на потребите
на децата во секоја област.

5.2		 Граѓанско општество
Постоењето на активно и зајакнато граѓанско
општество е клучна компонента на секое
демократско општество и значаен чинител

кога станува збор за детските права.
Граѓанското општество во земјата сѐ уште
е во раните фази на развој и сѐ уште се
развиваат релациите меѓу граѓанското
општество и останатите чинители. Во
последните години има брза експанзија на
високообразовните институции, главно преку
отворање низа различни приватни факултети,
меѓутоа општо земено, во земјата има мала
граѓанска традиција. Иницијативите или
вмрежувањето на социјални или стручни
контакти се доста ограничени и многу мал
број луѓе припаѓаат на граѓански, стручни
или синдикални организации кои помагаат да
се креира и одржи социјалната кохезија во
општеството.
Општеството е прилично исполитизирано
и луѓето главно се ангажираат околу
политичарите, наместо да преземаат
заеднички активности за да се решаваат
социјалните проблеми и проблемите
во заедницата. Оттука, и учеството на
граѓаните не претставува традиција во
Северна Македонија – само 19 проценти
од испитаниците во студијата ЕИКЖ157 од
2016 година се изјасниле дека се вклучени
во граѓанска или политичка активност во
2016 год., споредено со просекот во ЕУ од
26 проценти. Само 9 проценти се изјасниле
дека вршат неплатена волонтерска работа
најмалку еднаш во месецот, споредено со
просекот во ЕУ28 од 17 проценти. Податоците
од последната САМ 158 потврдуваат дека
истиот образец и понатаму продолжува кај
младите луѓе. Само мал дел од младите
испитаници учествувале во волонтерски или
граѓански активности со кои се придонесува
за општеството. Маргинализираните млади
луѓе се дури и помалку вклучени отколку
што е просекот на национално ниво.
Испитаниците тежнеат да го припишат
ниското учество на граѓаните на историјата на
исклученост од дискурсот и носењето одлуки
во јавната сфера. Меѓутоа, останува простор
за надеж заради наодите во една друга
студија за млади луѓе159 во која е утврдено

157 Eurofound (2019) op cit
158 ZIvetz L./ Navanti Group (2019) op cit
159 Tопузовска Латковиќ М. И др Студија за млади Северна Македонија 2018/2019 Фридрих Еберт Штифтунг (2019) Берлин,
понатаму во текстот ФЕС 2019
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дека стапката на волонтерска работа која ја
пријавиле младите луѓе се зголемила од 13
проценти на 20 проценти во периодот меѓу
2013-2016.

на обесправените. Покрај тоа, очигледната
политичка определеност на некои граѓански
организации нанесува штета на имиџот и
кредибилитетот на целиот сектор во јавноста.

Амбиентот за работа на граѓанското
општество е подобрен со сегашната власт
и се прават позитивни заложби за повеќе
консултации и вклученост на граѓанското
општество. Усвоени се стратешки
документи кои даваат насоки за соработка
меѓу владата и граѓанското општество и
остварен е напредок во однос на редовното
функционирање на Советот за соработка
меѓу владата и граѓанското општество.
Неопходни се натамошни заложби за да се
обезбеди одржливост на организациите на
граѓанското општество како што се поголема
даночна усогласеност и предвидливо јавно
буџетирање. Од 2012 година, граѓанското
општество може да биде вклучено во
мониторинг на помошта од ЕУ, особено за
помошта која се обезбедува од Компонентата
за транзиција и институционално градење,
преку учество на средбите за мониторинг
на Инструментот за претпристапна помош,
кои се одржуваат секои две години. Тоа
претставува важна можност за граѓанските
организации да го подигнат профилот на
детските права, да влијаат на владата,
донаторите и меѓународната заедница, и
да ги прошират своите мрежи и пристапи за
застапување.

Постојат неколку НВОи во Северна
Македонија чија работа е поврзана со децата,
особено со децата со попреченост. Постојат
неколку мрежи на НВОи фокусирани само
на децата во земјата и повеќето локални
НВОи што работат на проекти се зависни од
донаторите. Евиденцијата на КПД покажува
дека порано постоела Коалиција на НВОи за
детски права која го поднела Алтернативниот
извештај во 2007 година (извештај на НВО
за КПД кој е подготвен како одговор на
официјалниот извештај на Владата), но, за
жал, нема евиденција дека коалицијата сѐ
уште постои. Иако Првата детска амбасада
„Меѓаши“ и СЕГА го имаат покажано својот
капацитет и способност за унапредување на
детските права и застапување со и за децата,
сепак крајно малиот број претставници од
граѓанското општество кои работат за децата
претставува реална пречка за остварување
на детските права на национално и
регионално ниво.

Меѓутоа, граѓанското општество во земјата
е сѐ уште недоволно развиено и има
асиметричност во однос на капацитетите
при што одреден број познати граѓански
организации за истражување и застапување
се обично финансирани од меѓународни
донатори. Невладините организации во
земјата, од друга страна, се многу слаби и
неповрзани, а нивната поделба по етничка
основа тежнее и понатаму да го ослабнува
нивниот капацитет. Иако „Шарената
револуција“ во 2016 година покажа дека
соработката по етничка линија е можна за
граѓанските организации, се покажа дека тоа
е само исклучок на правилото. Забележаното
отсуство на заедничка основа меѓу НВОи
може да биде значителна пречка за развој
на граѓанскиот сектор и неговата улога во
негување дијалог и застапување за правата
UNICEF

Тоаисто така покажува дека во јавноста не
постои интерес за детските права, што треба
неодложно да се оспори и надмине. Силно
граѓанско општество е основен предуслов
за демократско општество, а за целосна
реализација на детските права неопходен е
активен ангажман на низа чинители, меѓу кои
спаѓа и динамично, разновидно и проактивно
НВО движење. Промовирањето и поддршката
за тоа движење треба да претставува
приоритет за донаторите и меѓународните
организации, исто толку колку и поддршката
што ја даваат на владата.
Иако во некои општини постојат активни
организации на деца, се чини дека на
национално ниво не постојат организации
или иницијативи предводени од деца или
организации кои би ги застапувале децата
или би промовирале позитивна слика за
отпорноста, капацитетот и придонесот на
децата за поширокото општество. Постојат
мрежи на младински организации кои
работат со младите на возраст меѓу 15 и
29 години преку механизми за дијалог со
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владата, но нивниот фокус се чини дека е на
поголемите возрасни групи. Отсуството на
децата во јавниот дискурс и отсуството на
конкретни можности за нивно ангажирање со
возрасните кои ги носат одлуките, го одржува
популарниот негативен стереотип за децата
како пасивни корисници наместо активни
граѓани кои придонесуваат за општеството.
Планирањето и развојот на услугите исто
така страдаат од немањето повратни
информации од децата во однос на дадените
услуги и нивниот придонес во планирањето.
Се надеваме дека создавањето ученички
совети во училиштата предвидено со новиот
закон за основно образование, ќе ја даде
основата за зголемен ангажман и активизам
на учениците.

5.3		 Mедиуми

Иако EК забележува 160 дека климата
за медиумска слобода и слобода на
изразување е подобрена во Северна
Македонија во 2018 година, Фридм Хаус
известува 161 дека македонските новинари
подлежат на политички притисоци и
вознемирување и дека, иако е опадната
зачестеноста на таквите напади во текот
на годината, и понатаму има физички
напади врз новинари,. Според Здружението
на новинари на Македонија (ЗНМ), шест
репортери биле нападнати во периодот меѓу
јануари и септември 2018 година, споредено
со 18 во истиот период во 2017 год. Меѓутоа,
Министерството за внатрешни работи
сега соработува со ЗНМ за да се утврди
одговорност за инциденти на физички и
вербални напади или закани за новинари.
Од друга страна, минатата година имаше
и два инциденти со дадени изјави против
медиуми од страна на високи владини
функционери.
Има шест дневни весници, од кои два на
албански јазик. Иако медиумскиот пејзаж
во Северна Македонија е поларизиран по
политичка и етничка линија, а приватните
медиуми често се поврзани со политички
или бизнис интереси кои влијаат на
нивната содржина, сепак и понатаму

постојат отворени политички дебати и
критично медиумско известување. Бројот
на истражувачки стории се зголемил
од 0,8 проценти во 2017 на 2 проценти
во 2018 година, иако квалитетот на
новинарско известување и почитувањето
на професионалните стандарди треба и
понатаму да се подобрува. Во 2018 година,
Јавното обвинителство отвори истрага за
новинар на основ на говор на омраза и
Советот за етика во медиумите прими 68
приговори за непочитување на етичките
стандарди, особено онлајн (76,5 проценти).
Од март 2018 година, регистрирани се 12
нови судски постапки за клевета против
новинари. Преземени се прелиминарни
чекори за да се намали казната за клевета
до некаков симболичен износ и се очекува
дека тоа ќе го подобри чувството на баланс
меѓу слободата на изразување и заштитата
на угледот. Со оглед дека не е постигнат
напредок во подобрување на социјалните и
работните права на новинарите чии работни
услови се многу лоши, новинарите немаат
финансиска сигурност и последователно на
тоа сѐ уште практикуваат самоцензура.
Општо земено, довербата во
традиционалните медиуми е многу ниска
(3,6 на скалило од 1 до 10)162. Таквиот
низок степен на доверба може да се
должи на поларизација на медиумите по
партиска линија, особено за време на
политичка криза, но, исто така ја отсликува
и желбата на граѓаните за објективно
информирање. Онлајн медиумите не
се регулирани, а дезинформациите,
говорот на омраза, непочитувањето на
професионалните стандарди и повредата
на права на интелектуална сопственост
се многу чести. Неопходни се законски
мерки и/или принципи за саморегулација
и транспарентност на сопствеништвото за
да се зголеми почитувањето на етиката и
професионалноста од страна на онлајн
медиумите. Клучните соговорници не беа
запознаени со некакви ‘алтернативни’ канали
за да се чуе гласот на децата во онлајн
медиумите.

160 Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit
161 Види Слободата во светот 2019 достапно на https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/north-macedonia
162 Eurofound (2019) op cit
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Потребно е да се спроведе истражување
за да се идентификуваат обрасците на
медиумско информирање во врска со деца,
меѓутоа, клучните соговорници сметаат
дека постои многу мал медиумски интерес
за прашања поврзани со децата, и ниту
печатените ниту електронските медиуми не
преземаат водство во дискурсот за детските
права. Иако поголемите медиуми главно
даваат поддршка на кампањи за детските
права, севкупно, децата не се прикажани
во медиумите на начин на кој се почитуваат
нивните права. Обуката за новинарско
известување базирано на правата на
децата не е задолжителна за новинарите и
медиумите може доста сензационалистички
да постапуваат со децата и без почит за
нивните права или добросостојба.

5.4		 Заедница
Заедницата претставува клучна институција
во Северна Македонија и силен елемент за
индивидуалниот, семејниот и социјалниот
живот. Сепак, во просек, луѓето во заедниците
низ Северна Македонија го оценуваат своето
задоволство во животот со само 5,.1 што е
второ најниско рангирање меѓу сите земјичленки и земји кандидатки кои учествувале
во истражувањето ЕИКЖ163. Како што беше
претходно наведено, заедниците тежнеат да
бидат усогласени со или дефинирани преку
нивното етничко потекло и една третина од
испитаниците (33%) во студијата ЕИКЖ 164
известија за тензии меѓу разни расни или
етнички групи. Процентите во тој поглед
беа слични меѓу граѓаните кои говорат
македонски и оние кои говорат албански
јазик.
Иако Северна Македонија е мала земја,
растечкиот јаз меѓу урбаните и руралните
заедници води кон висока стапка на
внатрешни миграции. Податоците од
ЕИКЖ 165 укажуваат дека во 2016 година

72 проценти од населението живеело
во урбани населби, со највисока
концентрација во Скопје (20,.5%).
Проценките на ДЗС 166 покажуваат дека
најмалку 45 општини имаат негативен
природен прираст, што значи дека цели
заедници ќе почнат да се соочуваат со
континуирана депопулација во текот на
следната деценија. Руралното население
е веќе многу пообесправено во однос
на урбаното население од повеќе
аспекти. Сиромаштијата е поголема во
руралните области167. Намалувањето на
сиромаштијата од 2009 година не беше
доволно за да се премостат географските
јазови во животните услови. Разликата од
13 процентни поени на почетокот опадна
на само 12,5: сиромаштијата во урбаните
области изнесува 17 проценти, а во
руралните речиси 30 проценти. Јазот во
сиромаштијата -— растојание од прагот
на сиромаштија -— се намалил за 50
проценти во урбаните области во истиот
временски период, но само за 40 проценти
во руралните области.
Една петина од луѓето кои живеат во
руралните области се соочуваат со
проблеми околу пристапот до банкарски
услуги, додека 36 проценти имаат
тешкотии во пристапот до кино, театар или
културен центар. Понатаму, 16 проценти
сметаат дека се соочуваат со тешкотии
во пристапот до рекреативни или зелени
области168. Социјалната изолација и
недостигот на услуги се реални проблеми
за семејствата во руралните заедници
кои взаемно се зајакнуваат и значително
придонесуваат кон трендот на напуштање
на руралните средини. Околу 10 проценти
од испитаниците во националното
истражување САМ169 се преселиле од
рурални во урбани области во последните
пет години. Внатрешните мигранти се
главно помлади семејства (27 проценти

163 Eurofound (2019) op cit
164 Eurofound (2019) op cit
165 Eurofound (2019) op cit
166 Статистички годишник на Република Македонија, 2018, ДЗС, op cit Поглавје 03 Население
167 Податоците што следуваат се Кон посветла иднина за сите, Поранешна Југословенска Република Македонија,
Систематска дијагностика за земјата Групација на Светска банка (2018) Вашингтон op cit.
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168 Податоци од Eurofound (2019) op cit.
169 ZIvetz L./ Navanti Group (2019) op cit.
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ги вклучуваат испитаникот и сопружник/
деца), испитаникот и неговото/нејзиното
семејство од кое потекнува (21 проценти)
или студенти (11 проценти). Иако важни
причини за иселувањето се економијата и
образованието, перспективите за подобар
живот во град се подеднакво важни.
Обезбедувањето услуги во руралните
области е многу поскапо. Клучните
соговорници потврдија дека
професионалците од образованието,
здравството и социјалната работа сѐ уште се
колебаат да прифатат работа на оддалечени
локации каде установите се неповрзани,
на што се надоврзуваат патни и други
трошоци и за давателите на услуги и за
корисниците. Географската распределеност
на населението низ земјата е таква што во
повеќето општини доминира една етничка
група и интересите на останатите етнички
групи во областа не секогаш го добиваат
потребното внимание. Како резултат на тоа,
многу семејства во руралните области кои
веќе живеат во сиромаштија, повеќекратна
обесправеност и социјална исклученост, исто
така се соочуваат со географска изолираност
и намален пристап до услуги.
Меѓутоа, внатрешните и надворешните
миграции ги „празнат“ и урбаните и руралните
заедници и придонесуваат за циклусот на
сиромаштија и притоа ги празнат локалните
заедници од нивниот најголем ресурс –
младите луѓе. Иако има ниска нето стапка
на миграции, главно заминуваат млади,
работоспособни луѓе. Со оглед дека
мигрантите тоа го прават по сопствен избор,
обично се мотивирани работници во нивните
најпродуктивни години и бидејќи, според
проценките, сочинуваат дури 32 проценти
од работниците со високи квалификации во
земјата, нивното заминување претставува
силен удар на продуктивноста. Неизбежно

тоа ја намалува работната сила и даночната
основа 170, и потенцијално и натаму ќе го
намалува прирастот на населението во
следната деценија. Последните анкети 171 со
млади луѓе од Северна Македонија укажуваат
дека овој тренд ќе продолжи, а можеби и ќе
порасне во следната деценија. Само една
третина од испитаниците во студијата на
ФЕС172 (33 проценти) се изјасниле дека не
сакаат да имигрираат и половина од младите
луѓе во националното истражување САМ 173
ја искажале својата намера за ја напуштат
земјата во следните 1-2 години.
Иако примарната мотивација за емигрирање
е економското јакнење, семејствата
потврдуваат дека на одлуката нивните деца
да ја напуштат земјата влијаеле и големите
фрустрации поради политичките трендови
кои преовладуваат во земјата и предизвиците
што произлегуваат од нивниот животен
стил. Резултатите од САМ174 сугерираат дека
желбата за миграција е статистички поизразена
кај оние млади луѓе кои се чувствуваат
најисклучени во општеството – невработените,
етничките малцинства вклучително и оние
кои се декларираат како Албанци и оние
кои се идентификуваат како ЛГБТИ. Тоа пак
укажува дека постојат силни подземни струи
на предрасуди, нетолеранција и социјална
исклученост во заедниците во земјата кои
се насочени кон оние кои се смета дека се
различни. Непријателството и насилството,
што ЛГБТИ младите ги опишуваат во студијата
ФЕС175, се чини дека и понатаму ги потврдуваат
ефектите од предрасудите и социјалната
исклученост. Иста е состојбата и во однос
на искуствата на ромските деца и семејства
ширум Македонија. Европската академска
мрежа на експерти за попреченост (ЕАМЕП)
потврдува176 дека во селата и градовите
преовладува ‘стигма за попреченоста’ преку
описот на масовниот организиран отпор
поради изградбата на мал групен дом за

170 Види Кон посветла иднина за сите, Поранешна Југословенска Република Македонија, Систематска дијагностика за
земјата Групација на Светска банка (2018) Вашингтон op cit за целата дискусија
171 Најголемиот број испитаници во Злветз Л./Наванти Групација (2019) op cit и Топузовска Латковиќ и др (2019) M. et al op cit.
се изјасниле дека миграциијата за нив е најповолна опција.
172 Топузовска Латковиќ и др (2019) M. op cit
173 Зиветз Л./ Наванти (2019) op cit (2019) op cit
174 Ибид
175 Топузовска Латковиќ и др (2019) M op cit
176 Жаврески З. Кочоска Е. (2019) ANED op cit
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деца со попреченост во нивната област177.
Обесхрабрувачки е да се забележи дека
предрасудите за малцинствата и оние кои
се различни од вообичаеното беа сѐ уште
очигледни во ставовите на младите учесници
во студијата ФЕС 178.

5.5		 Семејство
Културата во Северна Македонија е особено
ориентирана кон семејството. Семејството
е клучна единка на македонското општество
кај сите етнички и социјални групи и сѐ
уште се смета за главен заштитник на
интересите на децата. Традиционалната
семејна поврзаност е сѐ уште силна и
вообичаени се домаќинства со три генерации,
особено во руралните области179. Тоа може
да биде голема предност за ранливите
семејства во земја во која пензиите се
повисоки од социјалната помош. Живеење
со постаро лице може да има позитивно
влијание на приходите на семејството и
поширокото семејство може да понуди
практична поддршка во однос на грижата
за децата, превозот до и од училиште,
болница, здравствени центри, итн., како и
да овозможи емоционална и психолошка
поддршка за родителите. Возрасните деца
често остануваат во домот на родителите
додека не се оженат/омажат. Традиционално,
синовите живеат со своите жени во домот на
нивните родители во текот на нивното зрело
доба. Дури и кога децата живеат подалеку од
домот на родителите, членови на поширокото
семејство се вклучени во растењето на
децата. Во една неодамнешна анкета180,
околу 73 проценти од родителите со деца на
возраст од 0-6 години се потпираат на своите
родители, браќа/сестри или други членови на
семејството околу грижата за децата. Иако
модернизацијата и зголемената урбанизација

неизбежно ја менуваат структурата и
динамиката на семејниот живот, силната
посветеност на и ангажман околу поширокото
семејство сѐ уште се вреднува како социјална
норма. Испитаниците во истражувањето
Eurofound181, на пример, сметаат дека
задоволството од семејниот живот е најважен
фактор што севкупно влијае на нивното
задоволство од животот.
Иако таквиот образец се менува, поширокото
семејство и понатаму е доста блиско,
поврзано и особено е вклучено во животот
на децата. Младите луѓе сѐ уште тежнеат
да живеат дома со родителите до доцните
дваесетти години, делумно, но не и целосно
поради економски причини. Врз основа на
една анкета182 со над илјада млади луѓе на
возраст од 14 до 29 години, ФЕС укажува
на профилот на семејство во Северна
Македонија – ‘просечно семејство има
четири члена кај Македонците и пет члена
кај Албанците: двајца родители и нивните
деца. Семејството живее во домот на
родителите главно бидејќи тоа е најпрактично
и наједноставно решение. Членовите на
семејството добро се согласуваат меѓу
себе. Двајцата родители се вклучени во
одлуките на младите луѓе. Младите луѓе
себеси се гледаат во иднина дека се во
брак со две деца, тие се воспитани да ги
почитуваат родителите и би сакале да ги
воспитаат своите деца на ист начин.’ Овој
модел на проширено семејство е доста силен
и создава висок социјален притисок врз
самохраните родители во малите заедници,
и тоа може да биде и фактор за напуштање
на децата. Самохраните родители може да
се чувствуваат стигматизирано и социјално
исклучени, и живеењето со само еден извор
на приход може значително да го намали
квалитетот на живот на детето.

177 Имаше повик за масовен отпор од граѓаните во Тимјаник кога дознаа за планот да се гради групен дом во нивното село.
Повикот за масовен отпор беше направен преку социјалните медиуми. Преку интензивни дискусии меѓу членови на
заедницата, владата и другу чинители, групниот дом беше изграден и сега успешно работи со целосна поддршка од
заедницата Види https://plusinfo.mk/%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82-%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%
D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%98%D0%B0%D0%BD%D
0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B0%D1%82/.
178 Топузовска Латковиќ и др (2019) op cit
179 Види Културен атлас Македонија достапно на https://culturalatlas.sbs.com.au/macedonian-culture/family-a0847809-fab6494c-8c7e-633970c21dab
180 WYG International Промовирање на алтернативни начини на грижа за деца Извештај од теренско истражување со
родители УНИЦЕФ (2017) Скопје
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181 Eurofound (2019) op cit
182 Топузовска Латковиќ и др (2019) op cit
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Традиционално, семејната динамика
била патријархална каде најстариот
маж ја имал моќта да одлучува за сѐ.
Денеска одлуките на семејството повеќе
се базираат на консензус иако возраста
сѐ уште особено се цени и постарите
членови на семејството имаат значаен
авторитет. Меѓутоа, родовите улоги се и
понатаму доста традиционални и жените
ја преземаат најголемата одговорност за
домашните работи и грижата за децата.
Меѓугенерациската структура на семејство
може исто така да ги зајакне негативните
практики за грижа за децата заради што го
отежнува усвојувањето развојни перспективи
што се темелат на правата од страна на
родителите. Истражување поддржано од
УНИЦЕФ183 покажува дека примената на
физичко казнување е поврзано со личните
искуства на родителите од нивното детство.
Една третина од испитаниците родители
доживеале физичко казнување од нивните
родители кога биле деца и 72 проценти од
нив потврдиле дека користат полесни форми
физичко казнување за да ги дисциплинираат
своите деца – значително повеќе од оние
родители кои лично не доживеале физичко
казнување кога биле деца (46 проценти).
Во рамките на моделот на проширено
семејство, сопствеништвото на домот може
исто така да биде сериозна пречка за да се
отстранат насилниците од семејниот дом
или да се помогне на жените да ги напуштат
насилните релации.
Насилството се чини дека е прифатена
карактеристика на семејниот живот.
Истражување за знаењето, ставовите и
практиките околу дисциплинирањето деца184,
нарачано од канцеларијата на УНИЦЕФ,
покажува дека 79 проценти од родителите
користеле најмалку еден насилен метод
(т.e. психолошка агресија, полесно или
посериозно физичко казнување), и само
21 процент користеле само позитивно
родителство и ненасилни методи. Исто
така, од оние испитаници кои биле сведоци
на насилство врз дете, 73 проценти не

го пријавиле насилството. Потребно е да
се истакне дека иако повеќето родители/
старатели можеле да идентификуваат
најмалку едно негативно влијание кое
физичкото насилство (72 проценти) и
психолошкото казнување (67 проценти)
го имаат врз физичката и емоционалната
добросостојба на децата, значителен број
(44 проценти и 37 проценти соодветно) сепак
сметале дека тоа се ефективни начини да се
поправи однесувањето кај детето. Родителите
во Северна Македонија располагаат со малку
информации за позитивно родителство –
само пет проценти од анкетираните родители
биле запознаени со едукативни програми или
материјали поврзани со дисциплинирањето
деца и/или методи на родителство.
Најголем број (67 проценти) од родителите/
старателите споделуваат традиционален
став дека детето не треба да му враќа на
родителот и 64 сметаат дека децата биле
подисциплинирани во минатото. Особено
низок процент родители споменуваат дека
квалитети на „добро“ дете се љубопитност (3
проценти), учтивост (2 проценти), амбиција,
самодоверба, независност и истрајност (1
проценти), и креативност (0.5 проценти).185
Семејните структури се засегнати од
модернизацијата, особено од урбанизацијата,
долгорочното опаѓање на стапката на
наталитет и демографското стареење. Бројот
на разводи покажува постојано зголемување
од 1991 година и достигна 1985 во 2016
година. Иако повеќето деца се родени и
израснати во семејства со двајца родители,
се менува образецот на семејните релации.
Стапката на наталитет опаѓа и зголемена
е просечната возраст за стапување во
брак. Повеќето парови живеат одделно
од родителите и другите роднини (иако
одржувањето силни контакти со семејството
останува да биде норма). Опаѓа бројот на
склучени бракови и се зголемува бројот на
вонбрачни раѓања и самохрани родители.
Луѓето се поотворени за проблемите
во семејството и жените се сѐ помалку
подготвени да останат во насилни релации.

183 WYG Промовирање на алтернативни начини на грижа за деца Извештај од теренско истражување со родители op cit.
184 ГФК Скопје Истражување за знаењата, ставовите, практиките и социјалните норми на родителите и старателите во врска
со насилните форми на дисциплинирање деца УНИЦЕФ (2017) СкопјеassociViolent Forms of Child Discipline
185 Љакоска M. Маџевиќ М. Тошевска Б. Развод на браковите во Република Македонија. Регионална анализа на
зачестеноста Меѓународна научна конференција GEOBALCANICA (2018)
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РАН ДЕТСКИ
РАЗВОЈ
ПРИСТАП И
КВАЛИТЕТ
ПОДГОТОВКА
СТИМУЛАЦИЈА
РЕЗУЛТАТИ
ГРИЖА
ПОГЛАВЈЕ 6
УЧЕСТВО СОСТОЈБАТА СО
ДЕТСКИТЕ ПРАВА
ПРАВО
– ТЕМАТСКА
АНАЛИЗА
НА ЗДРАВЈЕ
ПРАВИЧНОСТ
ОБРАЗОВАНИЕ
КВАЛИТЕТ
НАСТАВНИЦИ
АДОЛЕСЦЕНТИ
ЗДРАВЈЕ НА МАЈКИ
И ДЕЦА

6.1		 Грижа и развој во
раното детство
Конвенција за правата на детето186 Член 6.2:
Државите членки во најголема можна мера
овозможуваат опстанок и развој на детето.
a. Рамка за грижа и развој во раното
детство
Практиките за грижа и воспитување на
децата се од витално значење за раниот
детски развој и ја даваат основата за
ставовите, но и за склоностите на детето
за подоцнежните образовни искуства.
Првите три години од животот се период
на брз развој на мозокот, и квалитетот на
грижата дома е главната одредница за
развојот кај детето во тој период. Во таа
смисла, активностите на возрасните со
децата, присуството на книги за детето
во домот и условите за грижа се важни
показатели за квалитетот на грижа. Децата
треба да бидат физички здрави, ментално
свесни, емоционално безбедни, социјално
компетентни и подготвени да учат пред да
тргнат на училиште.

Предучилишното образование во
Северна Македонија е во надлежност
на Министерството за труд и социјална
политика (МТСП), иако наставните планови
за ова образовно ниво ги изработува Бирото
за развој на образование (БРО), што спаѓа
во состав на Министерството за образование
и наука (МОН). Инвестициите за учење во
раните години се клучни за справување
со обесправеноста и сиромаштијата,
меѓутоа, во Северна Македонија се троши
помалку на раното детско образование и
грижа и на основно образование отколку
во која било од ЕУ28 земјите и повеќе
ресурси се распределуваат по ученик во
средното и високото образование187. Тоа
е неисплатливо, со оглед дека сѐ помал
број ученици се запишуваат на повисоките
образовни нивоа, и запишувањето во средно
и високо образование е значително помало
кај етничките малцинства.
Особено е важно да се даде приоритет
на трошењето за рано образование во
Северна Македонија, имајќи го предвид
нискиот и нерамномерен опфат со
сегашниот систем за предучилишно
образование. Насочувањето на повеќе

186 https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
187 Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit
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од постоечките ресурси за раните години
во образованието е исто така исплатливо
бидејќи висококвалитетно предучилишно и
основно образование има трајни влијанија
на резултатите кај учениците и е поевтино
отколку сите поправни активности што треба
да се преземаат подоцна.
б. Пристап, квалитет и учество
Стапката на запишани деца во
предучилишно образование во Северна
Македонија и понатаму претставува
загриженост. Стапката на запишани деца
на возраст од 3-6 години во предучилишно
образование е зголемена од 21,8 проценти
во 2007 година на 35,5 проценти во
2017 година188, но стапката на учество и
понатаму е ниска споредено со соседните
земји - Албанија (81 проценти), Црна Гора
(56 проценти) и Србија (40 проценти) – и
далеку под просекот ширум земјите на
ОЕЦД (95 проценти)189. Со само околу 30
проценти деца кои посетуваат лиценцирано
предучилишно образование во учебната
2018/2019 година 190, запишувањето на
децата сѐ уште е далеку под целната
вредност на ЕУ за образование и обука до
2020 година од 95 проценти.
Ниската стапка на опфат со предучилишно
образование значи дека децата се
запишуваат на училиште без основни
вештини по јазик и математика и без
социо-емоционални вештини. Сегашната
Сеопфатна стратегија за образование
предвидува воведување задолжителна
година во предучилишно образование за
деца на возраст од 5-6 години со цел да се
обезбеди децата да се добро подготвени
пред да почнат основно училиште. Исто
така, владата има преземено мерки
за зголемување на ресурсите и бројот
на места во предучилишните установи
преку инвестирање во предучилишната

инфраструктура и висококвалитетна обука
за наставниците од предучилишното
образование. Овие реформи треба да
помогнат да се работи на варијациите што
постојат кај основните компетенции на
децата кога почнуваат основно училиште,
што делумно ја отсликува ниската
застапеност на децата во предучилишните
установи.
Истражувањето191 спроведено со над 1800
родители на деца на возраст од 0-6 години,
во 2016 година, покажало дека во Северна
Македонија има најголема побарувачка за
детски градинки (69 проценти) споредено
со останатите форми за грижа во раното
детство. Поголема е побарувачката за детски
градинки кај родители со деца на возраст од
3-6 години, а неформалната грижа за децата
од страна на членови на семејството почесто
се забележува кај родители со деца под 2
годишна возраст. Најмала е веројатноста да
се користат услуги за грижа за децата кај
самохрани родители, родители на деца со
посебни потреби и невработени родители.
Иако повеќето родители ги препознаваат
придобивките од раното образование за
детскиот развој, вработеноста се чини дека е
главен фактор тие да се определат за опција
за згрижување на нивните деца – од 16,1
проценти од интервјуираните родители кои
имале одредени тешкотии да најдат услуги со
соодветна грижа за децата, околу 10 проценти
се изјасниле дека можностите за вработување
им се намалиле заради недостигот на
услуги за грижа за деца. Проблемите околу
квалитетот и за кои родителите искажуваат
најголема загриженост се однесуваат на
стапката дете/воспитувач, (68,3 проценти),
искуството со давателите на грижа за деца
(60,5 проценти), релациите со давателите на
таа услуга (62,4 проценти) и местоположбата
и трошоците за превоз (51,2 проценти). Над
60 проценти од родителите кои не користат

188 Види база на податоци TransMonEE, достапно на http://www.stat.gov.mk/TransMonee_en.aspx
189 Република Македонија – Образовна програма за наставници за рана јазична и математичка писменост во поранешна
Југословенска Република Македонија. ОЕЦД (2018) достапно на http://www.oecd.org/education/ceri/UNICEF.MCD.
SystemNote.pdf цитирано во OECD (2019) op cit
190 Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit.
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191 Извештај за Анализи на квалитетот на собрани податоци од истражувањето Спроведување на национално истражување
за да се идентификува побарувачката за сервиси за грижа за деца” (формални и неформални) меѓу родителите со деца
WYG Ltd. (2017) Скопје
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услуги за грижа за деца се изјасниле дека
самите се грижат за децата.
в. Правичност
Иако предучилишното образование е
претежно јавно, односно 98 проценти од
децата посетуваат јавни предучилишни
установи, помалку од 1 процент од децата
од најсиромашниот квинтил посетуваат
предучилишно образование споредено со
55,9 проценти од децата во најбогатиот
квинтил192. Сите родители, независно на
приходите во домаќинството, мора да
покријат околу 21 проценти од трошокот за
предучилишни програми (25 евра/месечно),
што претставува дополнителна пречка за
семејствата со ниски приходи,193 и оттаму,
оние домаќинства кои се во социо-економска
предност кои можат да си допуштат да
ги плаќаат давачките за предучилишно
образование на крајот е многу поверојатно
да имаат придобивки од јавните ресурси.
Друга причина заради која е помалку
веројатно децата кои се обесправени да
посетуваат предучилишно образование е
заради тоа што поголем пристап до место
во градинките сѐ уште има за децата на
родители кои се вработени, а понекогаш
тоа се деца од семејства кои имаат два
извора на приходи. Исто така, постојат и
регионални и урбани/рурални диспаритети
во однос на пристапот и расположливоста.
Во 2016 година, уделот на деца на возраст
од 0–5 години во детските градинки
изнесувал околу 32 проценти за источниот и
пелагонискиот регион, но само 8 проценти за
североисточниот регион194.
Учеството во предучилишното образование
исто така е ниско кај малцинските групи. Над
половина од македонските деца посетуваат
предучилишно образование, споредено
со помалку од едно на пет албански деца.

Само 2,6 проценти од четиригодишните
деца од ромските заедници посетуваат
предучилишно образование195. За децата
од урбаните области постои шест пати
поголема веројатност да бидат запишани во
предучилишно образование споредено со
децата од руралните области.

6.2 Право на образование
Конвенција за правата на детето196 Член
29.1: Државите членки се согласни дека
образованието на детето ќе биде насочено кон (a) Развој на личноста на детето и развој на
надареноста и менталните и физичките
способности до нивниот максимум
(б) Развој на почитувањето на човековите
права и основни слободи, како и
почитување на стандардите содржани во
Повелбата на Обединетите нации;
(в) Развој на почитувањето на родителите
на детето, неговиот културен идентитет,
јазикот и вредностите, националните
вредности на земјата во која детето
живее и земјата од која тоа води потекло,
како и цивилизациите кои се различни од
неговата;
(г) Подготвување на детето за одговорен
живот во слободно општество, во
духот на разбирање, мир, толеранција,
еднаквост на половите и пријателство
меѓу сите народи, меѓу етничките,
националните и верските групи и лицата
од автохтоно потекло;
(д) Развој на почитувањето за природната
средина.
a. Општа рамка за основно
образование197
Задолжителното образование во Северна
Македонија е со најдолго времетраење
во регионот - од почеток на основно

192 ОЕЦД (2019) op cit
193 Светска банка Северна Македонија Преглед на јавните финансии: Сеење на семето за одржлива иднина op cit.
194 Ибид
195 Светска банка, Поранешна југословенска Република Македонија - SABER Извештај за земјата op cit.
196 https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
197 За поцелосен опис види Преглед на оценувањето и евалуацијата во образованието во Северна Македонија ОЕЦД (јуни
2019) достапно на http://www.oecd.org/education/oecd-reviews-of-evaluation-and-assessment-in-education-north-macedonia079fe34c-en.htm
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образование до крајот на средното
образование (13 години). Најголемиот
број ученици посетуваат јавни училишта.
Постојат одреден број пилот програми со
приватни образовни институции за основно и
средно образование во Северна Македонија,
меѓутоа, најголемиот број ученици (97
проценти) посетуваат јавни училишта до
завршување на средното образование.
Постои голема разновидност во понудата за
високо образование, односно 15 проценти
од студентите се запишани на приватни
факултети што ја отсликува експанзијата на
приватните факултети во последните години.
Министерството за образование и наука
(МОН) е надлежно за целиот образовен
систем од основно до високо образование,
односно за основање, акредитација
и работа на образовните установи,
одобрување и усвојување наставни
планови и изработка на учебници. Во
склоп на министерството има неколку
автономни посебни органи кои даваат
техничка експертиза и креираат политики во
конкретни области, како што се Државниот
просветен инспекторат, Бирото за развој на
образование, Државниот испитен центар,
Центарот за стручна обука и образование и
Националниот одбор за македонска рамка
на квалификации.
Сеопфатната стратегија за образование
за 2018-2025, усвоена во 2018 година,
ги содржи главните активности што ќе
се преземаат со цел подобрување на
искуствата на децата од наставата.
Приоритетите од стратегијата вклучуваат
– зголемување на опфатот на деца во
предучилишно образование и воведување
задолжителна година на предучилишно
образование, развој на настава каде
ученикот има централно место преку
реформа на наставните планови и програми
за да се зајакне нивната релевантност и
да се усогласат со развојните фази кај
децата, мерење на учењето во однос
на исходот, наместо само усвојување
знаење и воведување национална рамка
за оценување. Меѓутоа, во стратешките
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документи не се поставени конкретни цели
за секторот. Не се поставени одредници за
да се подигнат резултатите од учењето и
во целата стратегија недостасува план за
имплементација или дефиниран процес
за следење на напредокот. Системите
за податоци се недоволно развиени и
искористени поради што се попречува
креирањето политики на основ на докази.
За Образовниот информационен систем
(ЕМИС) сѐ уште има недоволно кадар
и истиот недоволно е искористен како
од страна на министерството, така и од
целиот образовен систем. Централните
бази на податоци за училишните
инспекции и испитите на учениците не се
интегрирани со ЕМИС и разни одделенија
во министерството по повеќе пати ги
собираат податоците од училиштата. Исто
така, податоците не се споредливи во однос
на секторот, на пример: Државниот завод
за статистика и ЕМИС користат различни
дефиниции за клучните индикатори за деца
кои го напуштиле образованието.
Посебните органи исто така не располагаат
со доволно кадар и им недостасуваат
посебни вештини и адекватни ресурси, а тоа
често е пречка за да ја вршат функцијата
ефективно. Иако се независни органи,
немаат независност во одлучувањето,
поединечно или заеднички, а раководните
места во овие органи може да подлежат
на политичко вмешување и честопати
остануваат непополнети подолг временски
период. Не постои воспоставен форум
со цел тие органи да работат заеднички
и да споделуваат информации, или пак
систематски и редовно да придонесуваат
кон креирањето политики во рамките на
министерството.
Трошењето за образованието е во опаѓање
во последните години. Меѓу 2011 и 2016
година, јавното трошење за образование
во Северна Македонија како процент
од БДП опадна од 4,6 проценти на 3,7
проценти198. Уделот кој се распределува за
образованието во вкупните владини расходи
опадна од 13,3 проценти на 11,6 проценти

198 Светска банка Северна Македонија Преглед на јавните финансии: Сеење на семето за одржлива иднина op cit
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во истиот период. Јавното трошење за
предуниверзитетско образование во
Северна Македонија е многу пониско од
просекот во ОЕЦД (5,2 проценти од БДП)199
и помало од повеќето земји од истата
група. Позначаен наод на анализата на
ОЕЦД200 е дека соседните земји успеале
да постигнат повисока стапка на учество
и подобри резултати од учењето со
сличен или понизок степен на трошење
за образованието. Анализата на Светска
банка201 укажува на ниска ефикасност во
земјата во однос на обезбедување пристап
до основно образование и предметна
настава - стапката на запишување во
земјите кои трошат сличен износ во просек е
повисока за 20 проценти. Исто така, Северна
Македонија е најмалку ефикасна во однос
на обезбедување квалитетно образование земјите каде има слично трошење, во просек
се за 34 проценти (112 поени) повисоко
рангирани на тестовите ПИСА.
Неискористеноста на расположливите
ресурси и отсуството на надзорни
механизми се само дел од причините
зад ограничените позитивни влијанија од
трошењето за образованието во Северна
Македонија. Трошењето по ученик во
основното образование, како процент
од БДП по глава на жител, е околу 4
процентни поени пониско од просекот
во ЕУ28. Меѓутоа, голем број општини
трошат многу помалку од националниот
просек по ученик. Тоа делумно се должи
на формулата за финансирање каде
дотациите за образованието на општинско
ниво се распределуваат со примена на
формула преку централниот буџет без
да постои воедначување на дотациите во
однос на големината на општината и бројот
на население. Тоа значи дека општините
кои се помалку населени добиваат повеќе

финансиски средства за да ги покријат
трошоците за образование.
Нискиот степен на трошење во
образованието, како и отсуството на
експлицитен механизам на национално
ниво за да се насочат дополнителни
ресурси за обесправени училишта или
ученици, резултираше со недостиг на
основни ресурси во некои од училиштата.
Извештаите202 203 покажуваат дека во
една третина од училиштата има потреба
да се направат големи поправки, а
подрачните училишта и оние училишта кои
работат во неколку смени се најсклони на
инфраструктурни проблеми. Иако големиот
број училишта што работат во повеќе
смени делумно ја отсликува и потребата
од повеќејазично образование, во повеќето
случаи тоа е одраз и на несоодветно
капитално трошење. Во целина, во Северна
Македонија многу мал удел од вкупните
расходи се распределува за капитални
трошоци (5,2 проценти)204, споредено со
9 проценти во просек ширум земјите на
ОЕЦД205. Иако постојат малку докази дека
материјалните ресурси силно влијаат на
резултатите кај учениците, истражувањето
на ОЕЦД206 укажува дека неопходно е да
се обезбедат минимални стандарди за
висококвалитетно образование.
Големиот број мали училишта и високата
стапка на број на наставници по ученик
укажува на тоа дека постои голем простор
за поефективно користење на ресурсите.
Иако од 2007 година има опаѓање на бројот
на ученици во училиштата за 10 проценти,
бројот на наставници е зголемен за 10
проценти, но и понатаму нема подобрување
во квалитетот на наставата и учењето.
Над 85 проценти од основните училишта
запишале по помалку од 50 ученици

199 Поглед на образованието 2017: OЕЦД индикатори. ОЕЦД (2017) Pari достапно на http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en
200 Ибид
201 Светска банка Северна Македонија Преглед на јавните финансии: Сеење на семето за одржлива иднина op cit
202 Светска банка Подобрување на ефикасноста на трошењето за образование за зајакнат развој на вештини цитирано во
ОЕЦД (2019) op cit.
203 ПИСА 2015 Резултати (Поглавје III): Добросостојба кај учениците ОЕЦД (2017) Париз достапно на http://dx.doi.
org/10.1787/9789264273856-en
204 Ибид
205 ПИСА 2015 Резултати (Поглавје III): Добросостојбата кај учениците ОЕЦД (2017) op cit
206 OECD ПИСА 2015 Резултати (Поглавје I): Извонредност и еднаквост во образованието ОЕЦД (2016) op cit
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во 2016/17207. Иако просечната стапка
наставник/ученик (13,8) е слична на просекот
од ОЕЦД (13,1), постојат големи варијации
меѓу општините. Во некои училишта има
само по три ученици по наставник, а во
урбаните области стапката се зголемува
до осумнаесет ученици по наставник.
Ниската стапка ученик/наставник делумно
ја отсликува потребата да се обезбеди
повеќејазична структура на ученици, но
несомнено може подобро да се управува
со наставничкиот кадар за да одговара на
бројот на ученици. Покрај тоа, зголемени
се платите на наставниците без притоа
соодветно да се подобри продуктивноста
или квалитетот.
б. Пристап, учество и завршено
образование
Запишувањето и застапеноста на сите
образовни нивоа се зголемени во последните
децении, но децата со попреченост и
децата од ромските заедници и понатаму се
соочуваат со пречки во пристапот до редовно
и квалитетно образование и обука. Покрај
високата општа стапка на завршено основно,
средно и вишо средно образование, според
проценките208, 10 проценти од децата во
ромските заедници не посетуваат основно
училиште редовно и стапката на напуштање
на училиштето е сѐ уште висока. Со нов
проект кој ќе се спроведува низ целата земја
се развиваат серија мерки за поддршка на
инклузијата на сите деца во училиштата во
тековната учебна 2018-2019 година. Новиот
Закон за основно образование исто така
предвидува децата со попреченост да се
запишуваат во редовните основни училишта
и образованието да им биде пристапно и на
децата мигранти.
Зголемениот број запишани деца во основно
училиште во последната деценија значи

дека Северна Македонија, како и соседните
земји на Западен Балкан, ја има исполнето
одредницата за „целосно” запишување
во основно образование, меѓутоа, и
понатаму варира стапката на посетеност
и учество на останатите образовни нивоа.
Запишувањето во средно училиште, каде
има зголемување од 75 проценти во 1993
година на 85 проценти во 2005 година,
покажува намалување до 79 проценти во
2016 година209. Запишувањето во високо
образование, пак, покажува зголемување
од 23 проценти на 41 проценти210. Слично
на тоа, речиси една третина од младите во
земјата денес стекнале високо образование,
во споредба со само 13,5 проценти од
повозрасните лица (на возраст од 35-64
години)211.
И покрај подобрувањата, бруто стапката на
запишани ученици во средно образование
и понатаму е 10 процентни поени пониска
од земјите во регионот и е значително под
просекот во ЕУ. Меѓутоа, ниската стапка
на завршено средно образование (47,2
проценти) и високата стапка на деца кои
не посетуваат училиште (16,2 проценти)
укажуваат на тоа дека реалната стапка
на деца кои посетуваат средно училиште
може да е значително пониска од бруто
стапката на запишани деца (76 проценти).
Најниска е стапката на запишани ученици
од најниско социо-економско потекло и
во руралните области212. Непосетувањето
училиште, во овој случај, обично се
припишува на лошите услови за учење
и ниските очекувања од страна на
семејствата и учениците, врз што влијае
и ниското образовно ниво на нивните
родители. Родителите кои имаат стекнато
пониско образовно ниво може да имаат и
помали очекувања за образовното ниво
на нивните деца и може помалку да се
ангажираат околу училишните активности

207 Статистички годишник на Република Македонија, 2018 ДЗС op cit Поглавје 06 Образование и наука op cit
208 Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit
209 Види Кон посветла иднина за сите, Поранешна Југословенска Република Македонија, Систематска дијагностика за
земјата Групација на Светска банка (2018) op cit
210 УНЕСКО-УИС. (n.d.). Поранешна Југословенска Република Македонија | УНЕСКО УИС цитирано во ОЕЦД (2019) op cit.
211 Ибид
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212 Светска банка Подобрување на ефикасноста на трошењето за образование за зајакнат развој на вештини цитирано
во ОЕЦД (2019) op cit. Види исто Кон посветла иднина за сите, Поранешна Југословенска Република Македонија,
Систематска дијагностика за земјата Групација на Светска банка (2018) op cit.
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и напредокот кај децата, што, од своја
страна, влијае и на ставот што учениците
го имаат за училиштето.
в. Квалитет
Северна Македонија е земја со еден од
највисоките проценти на ученици (52,2
проценти) кои не успеале да покажат
основни познавања во областа на наука,
математика и читање меѓу сите земји што
учествувале на ПИСА тестирањето. Имено,
над три од пет 15-годишни ученици немаат
основни вештини за читање (70,7 проценти)
според мерењата на ПИСА. Тоа е споредено
со 20 проценти во земјите на ОЕЦД, 50
проценти во Албанија и 42 проценти во Црна
Гора. Покрај тоа, иако уделот на ученици
со слаби резултати е опаднат во соседните
земји, уделот на ученици со слаби резултати
во Северна Македонија е зголемен за околу
седум процентни поени во периодот од 2000
до 2015 година213 .
Клучните соговорници истакнуваат дека
тестирањето ПИСА во 2015 година не е
репрезентативно бидејќи е спроведено во
време на интензивни граѓански немири,
меѓутоа, Проценката на УСАИД за учењето
кај учениците во првите одделенија од
2016 година214, со примерок од околу
8000 ученици на крајот на второ и
трето одделение, има покажано слични
проблеми. Резултатите од проценката
на УСАИД укажуваат дека учениците во
Северна Македонија имаат елементарни
вештини за читање и математика, меѓутоа
имаат тешкотии со суштински вештини
како што се течно читање на глас,
вештини за разбирање прочитан текст
или одземање. Кај учениците во второ
одделение се покажало дека помалку од
40 проценти од учениците ги завршиле
задачите за разбирање прочитан текст,

споредено со меѓународната одредница од
80 проценти.
Времето за настава во училиштата е
ограничено. Учениците во прво одделение
во Северна Македонија имаат само 552 часа
настава и додека наполнат 14 години, ќе
имаат околу 900 часа помалку настава во
просек отколку учениците во други земји на
ОЕЦД. Со тоа се ограничува длабочината и
ширината на учењето, како и просторот да
се учат дополнителни предмети или додатна
настава. Една од пречките за зголемување
на времето на настава во земјата е големата
застапеност на училишта кои работат во две
смени. Постојат и докази215 дека времето за
учење не е прилагодено на развојната фаза
кај децата. Во Извештајот на ОЕЦД216 исто
така се истакнува дека на наставниците им
недостасува начин на кој ќе ги откриваат
и дијагностицираат потребите за учење
кај учениците – или преку стандарди за
учење што се фокусираат на резултатите
или ресурси за оценување поврзани со
очекувањата од наставниот план. Оттаму, на
наставниците им останува да поставуваат
цели за своите ученици во однос на
содржината што треба да се научи, наместо
цели за подобрување на индивидуалното
учење во однос на стекнување пошироки
компетенции.
Училиштата во Северна Македонија имаат
ограничени ресурси за поддршка на учењето
кај учениците. Податоците од ПИСА 2015217
покажуваат дека има наставници кои се
подготвени да држат дополнителна настава
на учениците, но им недостасува простор,
особено во училиштата што работат во
неколку смени. Само 38 проценти од
учениците се запишани во училишта каде
има просторија во која учениците можат
да пишуваат домашна работа, споредено
со просекот во земјите на ОЕЦД218 од 73

213 ОЕЦД ПИСА 2015 Резултати (Поглавје I): Извонредност и еднаквост во образованието ОЕЦД (2016) Париз достапно на
http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en
214 Тука спаѓа и Проценка на јазичната писменост (ЕГРА) и Проценка на математичката писменост во најниските одделенија
(ЕГМА). Види УСАИД. (n.d.). Главни наоди и препораки од националната проценка на јазичните и математичките вештини
кај учениците од најниските одделенија цитирано во ОЕЦД (2019) op cit.
215 Види ОЕЦД (2019) op cit.
216 ОЕЦД ПИСА 2015 Резултати (Поглавје I): Извонредност и еднаквост во образованието op cit.
217 ОЕЦД ПИСА 2015 Резултати (Поглавје I): op cit
218 Ибид
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проценти. На наставниците генерално им
недостасуваат стручни педагошки насоки
за да одговорат на потребите за учење
кај учениците. Во училиштата во земјата
има воспоставени тимови за поддршка
составени од специјален едукатор, педагози
и психолози, меѓутоа, ним им недостасува
подготовка за практична работа во училница
и нивната поддршка често се заснова
на застарен концепт за потребите на
специјалното образование, што става акцент
на „проблемите“ или „попреченоста“ кај
учениците.
Меѓутоа, постојат докази на глобално ниво
што укажуваат дека главен двигател за
добри резултати од учењето се квалитетот
и компетентноста за држење настава, и
тоа е област во која се неопходни силни
интервенции со цел да се зацврсти
мотивацијата кај наставниците. Покрај
зголемувањето на основната плата,
анализата поддржана од УНИЦЕФ219,
покажува дека наставниците во земјата
сметаат дека нивната професија недоволно
се цени и им недостасува инфраструктура
и услови за ефективна настава. Клучните
соговорници укажуваат дека иницијалното
образование за наставници не ги
опремува новите наставници со соодветни
компетенции за настава. Не постои
доволна селективност при запишување
на наставничките факултети, така што
најголемиот број пријавени кандидати
успеваат да се запишат. Отсуството
на акредитацијашто не се однесува на
конкретни програми, исто така значи дека
постојат малку механизми со кои програмите
обезбедуваат доволна стручна подготовка
за наставниците, особено во врска со она
што е неопходно за пракса во наставата.
Иако кандидатите за наставници имаат
практична настава во училиштата, тоа не е
секогаш најдобро вклучено во останатиот
дел од нивното иницијално образование и
честопати, за време на практичната настава,
не ги подучуваат искусни наставнициментори. Отсуството на силни механизми

за иницијална сертификација на крајот на
образованието за наставници значи дека
новите кадри влегуваат во професијата
без никакви гаранции дека ги исполнуваат
минималните компетенции за настава.
Со оглед на ограничувањата што постојат
во однос на иницијалното образование
за наставници, стручното усовршување е
особено важно за наставниците во земјата,
меѓутоа, наставниците добиваат многу
помалку стручно усовршување споредено со
останатите земји. Од наставниците се бара
да учествуваат во најмалку 60 часа стручно
усовршување за период од три години, но
поради ограниченото финансирање тоа не
се спроведува во пракса. Со новиот закон
за наставници и стручни соработници во
училиштата220, усвоен во јули 2019 година, се
воведува систем на кариерно напредување
врз основа на заслуги и системска поддршка
за колегијално учење. Наставниците може
да бидат на едно од четирите нивоа –
наставник приправник, наставник, наставник
ментор и наставник советник. Неопходните
услови за да се напредува од едно на
друго ниво ја поттикнуваат потребата од
колегијално учење и системски поставена
заедница за пракса во училиштата. Покрај
тоа, според поставеноста на системот овие
различни улоги се пополнуваат според
потребите во општината и затоа треба да се
обезбеди таквите системи да се развиваат
во сите општини.
г. Правичност
Училиштата во Македонија се меѓу
оние кои се најмалку социо-економски
сегрегирани меѓу земјите учеснички на
ПИСА тестот, што значи дека деца кои не
се обесправени и деца кои се обесправени
е многу поверојатно да посетуваат исто
училиште за разлика од многу други земји.
Како резултат на тоа, социо-економското
потекло на учениците многу помалку влијае
на резултатите од учењето за разлика од
многу други земји во ОЕЦД221. Во голема

219 Ruda S. Silva A./BIT op cit.
220 http://www.mon.gov.mk/images/Zakon_za_nastavnicite_i_str.sorab._161-2019.pdf
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221 ПИСА 2015 Резултати (Поглавје III): Добросостојбата кај учениците ОЕЦД (2017) Париз достапно на http://dx.doi.
org/10.1787/9789264273856-en

UNICEF

АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА НА ЖЕНИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

мера тоа го отсликува и фактот дека
сите ученици во земјата, независно од
социо-економското потекло, постигнуваат
ниски резултати од учењето споредено
со нивните врсници во соседните земји, а
во реалноста, и понатаму постои голема
нееднаквост и децата од малцинските
заедници и децата со попреченост сѐ уште
е помалку веројатно да имаат пристап
до квалитетно образование и успешно
да напредуваат низ системот. Учениците
кои потекнуваат од обесправени средини
е помалку веројатно да се запишат во
средно училиште и три пати поверојатно
е дека ќе се запишат во предстручно или
стручно образование отколку нивните
врсници кои не се обесправени. Учениците
од програмите за стручно образование
тежнеат да постигнуваат пониски резултати
на државната матура, но, за разлика
од многу земји во ОЕЦД, учениците кои
посетуваат стручно образование и обука
имаат иста шанса да напредуваат кон
високото образование. Процентот на
ученици кои се запишуваат во училишта за
СОО е опаднат од 70 проценти на речиси 50
проценти од 2001 година и постојат докази
за пораст на бројот ученици од двата пола
кои се запишуваат во гимназија (средно
образование каде акцентот се става на
академски наставен план), наместо во
стручно образование. Од таа причина,
владата започна кампања за да се зголеми
привлечноста на стручните училишта222.
Во однос на полот, момчињата во Северна
Македонија постигнуваат пониски резултати,
како и во останатите земји на Западен
Балкан. Девојчињата постигнуваат подобри
резултати по природни науки од момчињата
за 20 поени и нивната предност во читањето
е уште поголема (46 поени). Кај момчињата
исто така има поголема веројатност – за
10 процентни поени - да имаат полоши

резултати по природни науки споредено со
девојчињата223.
Во Северна Македонија постои голем јаз во
остварувањата меѓу урбаните и руралните
области споредено со останатите земји
учеснички на ПИСА тестот. Резултатите
од државната матура во 2017 година
покажуваат сличен образец. Учениците
од руралните области во однос на
резултатите заостануваат за 47 поени
по наука споредено со нивните врсници
од урбаните области (споредено со
просечната разлика во ОЕЦД од 17 поени)224.
Ограничениот пристап до училишта на
сите нивоа во руралните области може
да биде дополнителен фактор за таквиот
јаз во остварувањата - во руралните
области има значително пониска стапка
на запишување во средно училиште (61
проценти) споредено со урбаните области
(75 проценти)225, но, условите за учење се
исто така полоши во руралните средини (на
пример: оштетени подови, стара електрична
мрежа), кое е исто така заради високата
концентрација на училишта кои работат во
смени и подрачни училишта.
Владата спроведува голем број иницијативи
за да се поттикнат поеднакви резултати
во училиштата меѓу етничките групи,
особено кај албанската етничка заедница,
меѓутоа и понатаму постојат диспаритети.
Иако Албанците претставуваат околу 25
проценти од вкупното население, тие
се застапени само со 15,6 проценти кај
средношколската популација и само 5,5
проценти во високото образование 226.
Податоците од ПИСА тестот227 покажуваат
дека етничките Албанци заостануваат една
година зад етничките Македонци по наука,
дури и откако ќе се земе предвид нивното
социо-економско потекло. Ниските резултати
може да се одраз на лошите услови за

222 Види http://www.csoo.edu.mk/images/vet%20strategy_mac%20-%20final.pdf
223 OEЦД ПИСА 2015 Резултати (Поглавје I): op cit
224 Ибид
225 Поранешна Југословенска Република Македонија – Ран детски развој – САБЕР Извештај за земјата Светска банка (2015)
достапно на http://wbgfiles.worldbank.org/documents/hdn/ed/saber/supporting_doc/CountryReports/ECD/SABER_ECD_
Macedonia_CR_Final_2015.pdf
226 Светска банка. (n.d.). Подобрување на ефикасноста на трошењето за образование за зајакнат развој на вештини
цитирано во ОЕЦД (2019) op cit.
227 Mакедонија во националното оценување (ПИСА) – Како до подобрувања и преземање акција? Светска банка (2017)
цитирано во ОЕЦД (2019) op cit.
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учење, вклучително и на степенот на
квалификации кај наставниците – претежно
во албанските училишта и општини228.
Другите помали етнички заедници исто
така се соочуваат со слични предизвици
во пристапот до образование. Ромите се
2,2 проценти од вкупното население, но
застапени се само со 0,5 проценти кај
средношколската популација и 0,1 проценти
меѓу универзитетските студенти229.

6.3 Право на здравје
Конвенција за правата на детето232 Член
24.1: Државите членки му го признаваат
на детето правото на највисоко ниво
на здравствена и медицинска заштита
и рехабилитација. Државите членки ќе
настојуваат ниедно дете да не биде лишено
од правото на таква здравствена заштита.
a. Општ здравствен контекст

Секторот образование неодамна направи
измени и дополнувања230 на законите со
цел да се постигне еднаков пристап до
образование за децата со попреченост и да
се обезбедат дополнителни ресурси за да се
олесни нивното запишување во училиште,
меѓутоа, останува уште да се работи за да се
постигне инклузија во училиштата. Поради
постоечките финансиски распределби
честопати финансиите се доволни само за
да се покријат платите на наставниците и
често не се почитуваат обврските што ги
имаат училиштата за децата со попреченост.
Општо, во образовниот систем недостасува
капацитет за да се поддржи инклузивното
образование, со исклучок на помал број
инклузивни училишта. Уште поголемо
разочарување произлегува од тоа што иако
во истражувањето за ЗСП од 2017 година231
се истакнува дека има шестократно
зголемен број на луѓе кои ја поддржуваат
идејата дека децата со попреченост
треба да посетуваат редовни училишта
со своите врсници (од 4 проценти во 2014
на 24 проценти), сепак, 66 проценти од
испитаниците и понатаму сметаат дека
инклузијата на децата со попреченост во
редовното образование неизбежно ќе значи
дека останатите деца ќе бидат лишени од
доволно посветено внимание од страна на
наставниците.

Иако до 2010 година животниот век
се зголемил на 75,1 години, стапките
на смртност заради болести на
кардиоваскуларниот систем и причини
поврзани со пушењето и понатаму се
речиси два пати поголеми во Северна
Македонија споредено со просекот во
ЕУ, што главно се должи на навиките
за нездрав животен стил и однесување.
Првото истражување за консумирање
храна во Македонија233 спроведено со
возрасни лица во 2015 година, покажува
дека возрасните консумираат недоволни
количини на полинезаситени масти, витамин
Д и железо, но премногу заситени масти,
шеќер и сол, и со недоволен внес на
житарки, диететски влакна, риба и морска
храна. Четириесет до педесет проценти
од населението над 15 годишна возраст
пушат редовно и преваленцата на хепатитис
Б е 6,5 пати повисока од просекот во ЕУ.
Загадувањето на воздухот е веќе на опасно
високо ниво ширум земјата и ЕК силно ѝ
препорачува234 на земјата да спроведе мерки
за подобрување на квалитетот на воздухот.
Меѓу останатите загрижености во врска со
здравјето и животната средина се вбројуваат
и непречистениот отпад кој се пушта во
водните системи, што потенцијално влијае и
на водата за пиење.

228 Светска банка. (n.d.). Подобрување на ефикасноста на трошењето за образование за зајакнат развој на вештини op cit
229 ОЕЦД (2019) op cit.
230 За целата дискусија види Народен Правобранител Инклузија на децата и младите со попреченост во редовното средно
образование во Македонија УНИЦЕФ (2017) Скопје и Hollenweger J. Martinuzzi A. Проценка на капацитетот на услугите
кои ги дава здравствениот, образовниот и социјалниот сектор за инклузија на децата со попреченост УНИЦЕФ (2015)
Скопје
231 ГФК Второ истражување за знаењата, ставовите и практиките во однос на инклузија на деца со попреченост УНИЦЕФ
(2018) Скопје op cit.
232 https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
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233 Спироски И. Исхрана и нутритивен статус на групи население во Република Македонија во Извештај за здравјето на
населението во Република Македонија за 2015 Скопје: Институт за јавно здравје на Република Македонија; 2016.
234 Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit.
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Четири национални програми за јавно
здравство се наменети за здравјето
на мајките, децата и адолесцентите:
имунизација, активна здравствена заштита
на мајки и деца, превентивни систематски
прегледи на ученици и студенти и
субвенционирање на ко-осигурување за
услуги кои се даваат на мајки и доенчиња
на возраст до 1 година. Овие програми
придонесуваат за поволните исходи во
однос на пристапот до и користењето
на услуги за ЗМД, покрај забележаните
диспаритети на регионално ниво и меѓу
урбаните и руралните области за пристап
до и квалитет на услугите за ЗМД. Постои
одредена загриженост дека здравствените
служби за адолесценти во голема мера се
потпираат на волонтерство.
Постојат оскудни податоци во однос на
менталното здравје, а мониторингот се
спроведува несоодветно. Иако има опаѓање
на бројот на хоспитализирани пациенти со
нарушено ментално здравје во севкупната
стапка за морбидитет во болниците (од 4,6
проценти во 2000 на 2,6 проценти во 2012),
сепак многу бавно опаѓа вкупниот број
хоспитализирани пациенти со нарушено
ментално здравје235.
Заразните болести се опфатени со три
програми за превенција и контрола на
ХИВ/СИДА, туберкулоза и бруцелоза.
Заради ниската преваленца на овие три
болести, програмите се главно насочени
на преземање превентивни активности и
здравствена едукација, додека само мал
дел од финансирањето се користи за да се
покријат трошоците за дијагностицирање
и лекување. Со имплементација на
овие програми постигнати се доста
позитивни резултати во одредени области.
Преваленцата на ХИВ останува на ниско
ниво, со вкупно регистрирани 236 случаи
меѓу 1987 и 2014 година, што е второ
најниско ниво во регионот на Југоисточна
Европа. Меѓутоа, треба и понатаму да

се продолжи со следење на трендовите
на преваленца бидејќи бихејвиоралните
студии покажуваат дека сѐ уште се присутни
високоризично однесување и низок степен
на знаење за превенцијата кај клучната
популација како што се сексуалните
работници, корисници кои инјектираат
дрога, мажи кои имаат секс со мажи и
затвореници236.
б. Општа рамка за здравствени услуги237
Здравствената заштита во Северна
Македонија ја обезбедуваат јавни и
приватни даватели на здравствени услуги
финансирани преку државниот систем
за здравствено осигурување и одредени
плаќања на партиципација. Двете централни
институции во системот за здравствена
заштита се Министерството за здравство
(MЗ) и Фондот за здравствено осигурување
(ФЗО). Министерството за здравство
е надлежно за креирање здравствени
политики, организациска поставеност
на системот за здравствена заштита и
спроведување на законите за здравствена
заштита, а ФЗО е одговорен за набавка
на услуги од јавни и приватни даватели во
име на корисниците преку договори кои се
засноваат на постигнати резултати и кои
се договорени за претходно дефиниран
временски период.
Здравствениот систем функционира
согласно Законот за здравствена
заштита (2015) и Законот за здравствено
осигурување (2015) каде се поставени
параметрите за негова организациска
поставеност. Со Законот за здравствена
заштита (2015) се уредени голем број
надлежности и улоги на МЗ за тоа што
се спроведува во пракса во особено
централизиран систем. Националната
здравствена стратегија до 2020, усвоена
во декември 2016 година, претставува
основен документ за здравствените
политики во земјата. Министерството за

235 Милевска Костова Н, Чичевалиева С, Понце НА, ван Гинекен Е, Винкелман J. Поранешна Југословенска Република
Македонија: Преглед на здравствениот систем Eвропска опсерваторија за здравствени системи и политики/СЗО (2017)
Копенхаген достапно на http://www.healthobservatory.eu
236 Види Луческа И. Младеновиќ Б. Репродуктивната здравствена заштита во Република Македонија: ситуациона анализа со
фокус на човечките ресурси ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражувања (2019) Скопје
237 За целосен опис и анализа види Милевска Костова и др СЗО (2017) Copenhagen op cit.
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здравство е задолжено да ги формулира,
развива, спроведува и следи здравствените
политики во консултации со останатите
министерства и релевантни институции.
Одредени политики се усвоени без
доволно консултации со организациите на
граѓанското општество, професионалните
здруженија или пошироката јавност, меѓутоа,
консултациите сега се подобрени преку
задолжително објавување на нацрт законите
на веб страницата и можноста да се дадат
коментари на нацрт документите од страна
на било кои заинтересирани организации
или поединци.
Иако со Законот за локална самоуправа
(2002) се предвидува пренесување на
надлежностите за здравствена заштита
на локално ниво, општините сѐ уште ја
немаат преземено таквата надлежност и
речиси сите одлуки ги носи Министерството
за здравство, без да се земат предвид
информациите од општините.
Таквиот централизиран систем на
одлучување се отсликува во и понатаму
се јакне преку директно назначување на
директорите на локалните јавни здравствени
установи од страна на министерот за
здравство.
Северна Македонија е единствена меѓу
слични земји во регионот каде трошењето
за јавното здравство како удел од БДП
постојано опаѓа во последните 15 години238,
со 4,1 проценти во 2014 година, што е
далеку под просекот во регионот и ЕУ.
Во периодот меѓу 2006 и 2014 година,
трошењето за здравство како удел во
вкупните владини расходи исто така е
намалено од 15,5 на 12,9 проценти. Во
2015 година, Северна Македонија сѐ уште
се рангираше меѓу земјите со најумерено
трошење за здравство во регионот, со 6,1
проценти од БДП, или 295 американски

долари по глава на жител239. Во однос на
распределбата на буџетот за здравствена
заштита по сектори, трошењето за јавното
здравство изнесувало 63 проценти од
вкупното трошење за здравство во 2014
година и тоа е повторно помалку од просекот
во ЕУ240.
Во 2017 година, Владата потроши 65
милиони евра за здравјето на децата241,
и тоа е апсолутно зголемување од 31,7
проценти споредено со 2010 година.
Меѓутоа, трошењето за здравјето на децата
во реални услови не го следеше темпото
на економски раст и всушност опадна
како процент од БДП од 0,68 проценти во
2010 на 0,63% во 2017 година, во период
кога се влошија одредени показатели за
здравјето кај децата. Просечната стапка
на имунизација на децата опадна од 94,2
проценти во 2010 година на 90,7 проценти
во 2017 година, при што најзабележливо
е опаѓањето на опфат со ММР од 82,6
проценти, „изолирани локации” со 65,8%
опфат – како Велес и Кавадарци, и
најголем број невакцинирани деца (41,2
проценти) во Скопје. Стапката на смртност
на доенчиња и деца под 5 години се
зголеми на 12 и 13,7/1000 живородени,
соодветно, во 2017 година, споредено со
9,2 и 10,4 во 2010 година.
Статистичките податоци на национално
ниво што ги имаат дадено испитаниците
укажуваат дека бројот на здравствени
работници по глава на жител во Северна
Македонија е релативно мал242. И покрај
стабилниот пораст во бројот на лекари,
стоматолози и фармацевти, стапката од 280
лекари на 100.000 жители во земјата (2,8
на 1000) е под просекот во ЕУ. Соодносот
на број на медицински сестри/население
достигна 4,2 на 1000 жители во 2013 година,
но и понатаму останува под просекот на
европско и регионално ниво, што веројатно

238 Податоци од Светска банка Северна Македонија Преглед на јавните финансии: Сеење на семето за одржлива иднина op
cit.
239 Finance Think Документ за политики 31 Колкав е државниот буџет и колкава е приватно цената за здравјето на децата?
УНИЦЕФ (2018) Скопје
240 Светска банка Северна Македонија Преглед на јавните финансии: Сеење на семето за одржлива иднина op cit.
241 Податоците во овој параграф се од Finance Think Документ за политики 31 op cit.
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242 Милевска Костова Н и др СЗО (2017) Копенхаген op cit. Види исто Луческа И. Младеновиќ Б. Репродуктивната
здравствена заштита во Република Македонија: ситуациона анализа со фокус на човечките ресурси ХЕРА – Асоцијација
за здравствена едукација и истражувања (2019) Скопје op cit.
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се должи на иселувањето на медицинските
сестри и отсуството на соодветен систем
за лиценцирање и акредитација во оваа
професија. Иако има пораст во апсолутната
бројка на патронажни сестри од 278 во 2011
година на 357 во 2013 година, соодносот на
бројот на акушерки/1000 жители значително
е опаднат од 0,7 во 1990 година на 0,6 во
2013 година.
Бројот на педијатри забележува сериозно
опаѓање во последните пет години, односно,
од 9,54/10.000 деца во 2011 година на
8,04/10.000 деца во 2016 година243. Податоци
за бројот, квалификациите, возраста,
распределбата на здравствен кадар или
отсуство на здравствени работници заради
работа во странство не се на располагање,
меѓутоа, проценките говорат дека лекарите
повеќе се пријавуваат за работа во
странство отколку останатиот здравствен
кадар. Истражување244 спроведено во 2015
година покажува дека 70 проценти од сите
анкетирани лекари размислувале да се
иселат во земјите на ЕУ заради подобра
плата и работни и животни услови.
в. Пристап и квалитет
Теоретски сите граѓани треба да имаат
пристап до здравствени услуги преку
ургентните центри што се нерамномерно
распределени низ земјата, независно од
тоа дали е исплатливо нивното постоење
во одредени региони. Во сите поголеми
градови има општи болници и три клинички
болници во поголемите градови (Битола,
Тетово и Штип), но, сите здравствени услуги
за терциерна здравствена заштита се
наоѓаат во Скопје. Иако бројот на болнички
кревети по глава на жител (443/100.000) е
под просекот во регионот и ЕУ, болниците
работат со нецелосен капацитет и стапката
на зафатеност на болнички кревети
изнесувала 59,7 проценти245 во 2013
година, што е меѓу најниските во Европа.
Времето за чекање за специјалистички

услуги е значително намалено преку
примена на софистициран електронски
систем со здравствени податоци, кој се
заснова на електронска евиденција за
пациентите и модул за онлајн закажување
преглед. Системот, кој е применет во 3500
здравствени установи и за 15.000 корисници,
го намали просечното време за чекање за
одредени специјалистички прегледи од 15
месеци на помалку од една седмица246.
Матичните лекари се вообичаено првото
место за контакт на пациентите со
здравствениот систем. Министерството за
здравство ја воведе специјализацијата за
семејна медицина во примарната заштита
во 2012 година и сите општи лекари и
педијатри мора да имаат специјализација
во семејна медицина и да станат матични
семејни лекари до 2020 година. Секој лекар
во примарната здравствена заштита е
обврзан со закон да формира медицински
тим со медицинска сестра, кои потоа заедно
ја организираат работата во самостојна или
групна ординација. Доколку по прегледот
се неопходни натамошни специјалистички
здравствени услуги, општиот лекар го
упатува пациентот на повисоките нивоа на
здравствена заштита или на специјалистички
дијагностички или терапевтски услуги.
Специјалистите потоа може да го упатат
пациентот на други услуги. Обезбедувањето
терциерна здравствена заштита е условено
со претходни прегледи на секундарно ниво.
Општиот лекар има централна улога за
лекувањето на пациентот. Секој давател
на примарна здравствена заштита има
регистрирано одреден број пациенти за кои
се плаќа капитација, односно 70 проценти
е фиксен износ и 30 проценти е износ што
варира зависно од остварените зацртани
цели, меѓу кои спаѓаат превентивни прегледи
и советување и едукативни работилници
за деца во училиштата. Пациентите имаат
право да изберат свој лекар, освен децата
под 14-годишна возраст бидејќи тоа е
право и обврска на нивните родители.

243 Finance Think Документ за политики 31 (2018) op cit.
244 Лазаревиќ В и др. (2015). Mиграции на здравствените работници од Западен Балкан – анализа на причини, последици
и политики. Извештај за земјата: Македонија. Health Grouper (RRPP Project) цитирано во Милевска Костова Н и др СЗО
(2017) op cit.
245 Милевска Костова Н и др СЗО (2017) et al op cit.
246 Милевска Костова Н и др СЗО (2017) et al op cit
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Гинеколозите во примарната здравствена
заштита работат како претприемачи во
своите ординации и им се плаќа надомест
за капитација, а тоа може да значи дека и
пациентите плаќаат надомест за услугите
што може да биде и финансиски товар.
Давањето услуги на лица кои имаат
потреба од континуирана медицинска
грижа или помош е недоволно развиено и
грижата за овие лица во голема мера се
обезбедува од членови на семејството,
и тоа обично жените. Заради обемот
и времетраењето на таквата грижа се
ограничуваат можностите за вработување
на тие лица во формалниот сектор, и од
таа причина Министерството за труд и
социјална политика разви инструменти за
социјална и финансиска помош за лицата
на кои им е потребна долготрајна грижа
и нега во домот. Финансиската помош за
неформална нега од трето лице во домот се
дава на лица кои имаат трајна ментална и
физичка попреченост, слепи лица и лица на
кои им е потребна помош во секојдневното
живеење за да им се обезбеди поддршка во
домашни услови и за да се намали бројот
институционално згрижени лица. Меѓутоа,
износот на паричната помош која се заснова
на подобност според приходите може
едвај да ги покрие реалните трошоци за
секојдневен живот.
Грижата за лица со нарушено менталното
здравје главно се дава во специјализираната
психијатриска болница и универзитетската
клиника за психијатрија каде има болничко
лекување и лекување во дневно болнички
услови, двете со седиште во Скопје, и
неколку дневни центри за ментално здравје,
превенција и лекување депресија сместени
во здравствените домови. Стратешка
определба е социјалната заштита да биде
насочена кон давање услуги во заедницата
согласно Европскиот акциски план за
ментално здравје на СЗО247. Законот за
ментално здравје е донесен во 2006 година
и ги уредува правата и одговорностите на

давателите на здравствена заштита и на
лицата со нарушено ментално здравје.
Законот исто така предвидува и формирање
Комисија за ментално здравје во секоја
општина за да се овозможи следење на
имплементацијата и заштита на правата на
лицата со нарушено ментално здравје. Такви
комисии се формирани во многу мал број
општини и за нивната работа не се врши
информирање на јавноста, иако во земјата
подолго време постои јавно-здравствена
програма за менталното здравје која главно
се состои од едукација на јавноста и особено
на адолесцентите, како и советувања за
лицата со тешко нарушување на менталното
здравје, вклучително и млади луѓе со обиди
за самоубиство.
г. Здравје на мајки, деца и адолесценти
Постои пакет услуги за здравствена заштита
на мајки и деца и според последните
проценки248, 98,6 проценти од бремените
жени добиваат предродилна здравствена
заштита и на 99,9 проценти од раѓањата е
присутен квалификуван медицински кадар.
Меѓутоа, иако смртноста кај мајките опадна
од 13 на 100.000 живи раѓања во 1995
година на 8 во 2015 година, стапката на
неонатална смртност опадна само од 12,6
на 1000 живи раѓања на 8,3, смртноста кај
доенчињата од 22,1 на 10,7, и смртноста
кај деца под 5-годишна возраст од 24,7 на
12,2. Стапката на перинатална смртност
во Северна Македонија од 16/1000 во 2016
година беше меѓу највисоките стапки меѓу
земјите од истата група, а стапката на
смртност на доенчиња и деца под 5 години е
повисока од просекот во ЈИЕ и ЕУ.
Високата стапка на породувања со царски
рез во Северна Македонија може да
укаже на несоодветен прием и грижа, со
потенцијални последици по безбедноста
на пациентите. Породување со царски
рез не се препорачува кај жени во мал
ризик и не треба да биде над 15 проценти
од сите раѓања на национално ниво. Во

247 Европски акциски план за менталното здравје 2013–2020 СЗО (2013) Копенхаген достапно на http://www.euro.who.int/__
data/assets/pdf_file/0020/280604/WHO-Europe-Mental-Health-Acion-Plan-2013-2020.pdf
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248 База на податоци за индикатори за развојот во светот. Вашингтон ДЦ, Светска банка (2017) Вашингтон ДЦ http://databank.
worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators цитирано во Северна Македонија Преглед на јавните
финансии: Сеење на семето за одржлива иднина op cit
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Северна Македонија, сега се проценува
дека изнесува249 28,9 проценти од сите
раѓања на национално ниво и стапката на
породувања со царски рез варира од 0 до 51
проценти од раѓањата помеѓу установите. Во
некои здравствени установи, вкупниот број
породувања на годишно ниво е помалку од
400, што е причина за загриженост во врска
со квалитетот на грижата и безбедноста на
пациентите.
Неодамнешниот преглед250 на службите
за репродуктивно здравје покажува дека
сегашниот број лекари специјалисти,
вклучени или потенцијално вклучени во
давањето услуги за здравствена заштита
на репродуктивното здравје, во земјата е
на задоволително ниво и е споредлив со
развиените земји. Меѓутоа, пости слаба
конзистентност ширум земјата во однос
на составот на тимовите, стручниот кадар
што е на располагање или нормите за
пракса, и најголемиот број здравствени
специјалисти се концентрирани во урбаните
области. Во Северна Македонија има 17
гинеколози на население од 100.000 и тоа
е повеќе од просекот во ЕУ (околу 15,5 на
100.000), но поради нивната нееднаква
распределеност – при што најголемиот број
се концентрирани во Скопје - половина
од поголемите градови се останати без
таа услуга. Вкупниот број акушерки и
медицински сестри е речиси на половина
од просекот во ЕУ. Во 2016 година имало
вкупно 1020 акушерки (55,1 на 100.000 луѓе)
и 8700 медицински сестри (469 на 100.000
луѓе), а некои од нив (311) се во состав на
поливалентната патронажна служба.
Специјалистите акушери-гинеколози
обично стекнуваат исти вештини
независно од нивото на здравствена
заштита во кое работат и не постои
јасно законско разграничување со закон
или политики за нивото на здравствена
заштита кое е одговорно да обезбедува
специјалистички услуги за заштита на
репродуктивното здравје. Наставниот план

за специјализација на акушерки опфаќа
доволен број компетенции, но, системот
за здравствена заштита не успева да ги
искористи тие компетенции во пракса. Од
таа причина учениците се обесхрабрени
да се запишуваат во средно образование
за акушерки, додека компетенциите кои
ги стекнуваат патронажните сестри се
недоволни. Таа празнина се надминува
преку давање обуки на работното место,
но не се врши на систематски начин.
Професијата на медицинските сестри
и акушерки не е ефикасно заштитена.
Постојат многу мал број и ограничени
податоци за акушерките и медицинските
сестри бидејќи не постои ажуриран регистар
за овој тип здравствен кадар, ниту пак има
информации во врска со бројот на акушерки
и медицински сестри кои ги даваат тие
услуги на пациентите.
Постојните гинеколози и акушери
специјалисти стареат, и бројот на општи
матични лекари е во опаѓање. Околу 30
проценти од гинеколозите во земјата се
постари од 60 години и околу 50 проценти
се на возраст меѓу 50 и 60 години, односно
пред пензионирање. Бројот на акушерки,
исто така, брзо опаѓа, особено оние
кои имаат вишо стручно образование.
Распределбата на здравствениот кадар,
особено на гинеколози и акушери, е крајно
нерамномерен со големи отстапувања меѓу
регионите. Бројот на жени во репродуктивно
доба/гинеколог во примарната здравствена
заштита во просек е 3610, но, соодносот
е 1:3 меѓу регионите кои се најслабо и
најдобро обезбедени. Исто така, постојат
значителни разлики во бројот на болнички
гинеколози во разни болници. Најголемата
бројка на жени со здравствено осигурување
по гинеколог изнесува 8679. Исплатата на
гинеколозите се заснова единствено на
бројот на регистрирани жени со здравствено
осигурување и тоа создава проблеми во
регионите каде има помал број жени.
Покрај тоа, не постои ни регулатива со
која е уреден стандардот за опрема што

249 Податоци од базата на податоци Европско здравје за сите. Копенхаген: СЗО достапно на https://gateway.euro.who.int/en/
data-sources/european-health-for-all-database / цитирано во Северна Македонија Преглед на јавните финансии: Сеење на
семето за одржлива иднина op cit
250 Види Луческа И. Младеновиќ Б. Репродуктивната здравствена заштита во Република Македонија: ситуациона анализа со
фокус на човечките ресурси ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражувања (2019) Скопје
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треба да ја обезбеди гинекологот, и тоа и
понатаму создава нееднаквост во пристапот
до правото на квалитетни услуги за
репродуктивното здравје.
Со програмата за задолжителна имунизација
се постигна многу ниска стапка за повеќето
болести што може да се спречат преку
вакцинација и се опфатени со националниот
календар за имунизација (дифтерија,
тетанус, голема кашлица, детска парализа,
мали сипаници, заушки, црвенка, акутен
вирусен хепатитис Б). Последен случај на
полиомиелитис во земјата бил регистриран
во 1987 година, а во 2002 година СЗО
ја сертифицираше земјата дека нема
полиомиелитис. Националниот календар
за имунизација три пати е надградуван за
да се вклучи и задолжителната вакцина за
хепатитис Б за деца родени по ноември
2004 година, задолжителна вакцинација
против инфекции предизвикани од хуман
папилома вирус кај девојчиња на возраст од
9–12 години и вакцини против рота вирус и
пневмокок (јуни 2019 година). Од септември
2015 година, во редовниот календар за
имунизација се воведени поливалентни
вакцини и со тоа бројот на посети за
имунизација е намален во првите 12 месеци
од животот од 13 на седум.
Меѓутоа, во последните години има
значително и загрижувачко опаѓање
на стапката на вакцинација во земјата.
Стапката на вакцинација за мали сипаници
кај деца на возраст од 1-3 години опадна
од 96 проценти во 2005 на 82 проценти
во 2016 година—додека во земјите на ЕУ
постои обратен тренд. Анализа на Светска
банка251 укажува дека причините за тоа
може да бидат помалите ресурси за здравје,
ставање приоритет на специјализираната
здравствена заштита пред превентивната
и примарната здравствена заштита и
неефикасност на установите. Клучните

соговорници укажуваат дека најголемо
опаѓање на стапката има во Скопје и тоа
го припишуваат на проактивната кампања
против имунизација што се водеше на
социјалните мрежи.
Со оглед дека над половина од возрасните
лица во земјата се проценува дека имаат
гојазност, односно 22,6 проценти мажи
и 22,1 проценти жени над 18-годишна
возраст се смета дека имаат гојазност252,
особено загрижувачки е бројот на деца со
прекумерна тежина и гојазност. Во Северна
Македонија сѐ уште не е спроведено
сеопфатно истражување за консумирањето
храна за да се процени внесот на микро и
макронутриенти кај децата, но податоците
од антропометриските мерења кај децата
покажуваат дека со текот на годините има
пораст во бројот на деца со прекумерна
тежина и гојазност - околу 39,4 проценти од
момчињата и 32,9 проценти од девојчињата
имаат прекумерна тежина, и 20,3 проценти
од момчињата и 16 проценти од девојчињата
имаат гојазност 253. Истражување поддржано
од УНИЦЕФ254 за внес на микронутриенти во
2017 година покажа дека храната за децата
на предучилишна и училишна возраст
не се планира на систематски начин. Не
се следат општите препораки за внес на
енергија во храната и мал е внесот на храна
богата со нутритиенти како што се овошје и
зеленчук и млеко и млечни производи. Како
резултат на истражувањето, Министерството
за наука и образование во соработка
со Министерството за здравство усвои
стандарди за исхрана и оброци во основните
училишта, со што давателите на услуги како
и училишниот кадар кој работи на подготовка
на оброци се обврзуваат да ги следат
препораките за здрава исхрана на децата во
училиштата.
Иако момчињата и девојчињата имаат
право да изберат свој матичен лекар по

251 Светска банка Северна Македонија Преглед на јавните финансии: Сеење на семето за одржлива иднина op cit
252 Податоци од базата на податоци Европско здравје за сите. Копенхаген: СЗО достапно на https://gateway.euro.who.int/en/
data-sources/european-health-for-all-database/ цитирано во Северна Македонија Преглед на јавните финансии: Сеење на
семето за одржлива иднина op cit
253 Институт за јавно здравје на Република Македонија. Извештај за имплементација на рунда 4 од СЗО Европска
иницијатива за следење на гојазноста во детството (COSI) во Република Македонија. Скопје: ИЈЗ; 2017
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254 Studiorum Истражување за микронутриенти во предучилишните и училишните оброци во Македонија УНИЦЕФ (2018)
Скопје
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14-годишна возраст, поголемиот број деца
и млади луѓе се врзани за нивниот матичен
семеен лекар. Постои одредена загриженост
заради тоа што здравствените услуги за
репродуктивното здравје на адолесцентите
се обезбедуваат само преку НВОи и не
постои законски предвидена посебна служба
за здравствена заштита на репродуктивното
здравје или менталното здравје на
адолесцентите. Иако според официјалните
податоци преваленцата на ХИВ е на второ
најниско ниво во регионот на Југоисточна
Европа (со вкупно регистрирани 236 случаи
меѓу 1987 и 2014 година), постојат одредени
индикации дека може да постои низок степен
на пријавување поради традиционалната
воздржаност да се дискутира за сексуални
прашања и поради страв од стигма,
предрасуди и насилство, и дека ранливите
деца можеби се поизложени на ризик
отколку што тоа е моментално прифатено.
Во 2017 година, 151 лице беше регистрирано
дека живее со ХИВ во Северна Македонија –
мала бројка споредено со Летонија, земја со
сличен број население каде во 2016 година
беа регистрирани 6607 случаи255. Меѓутоа,
малата бројност во Северна Македонија ја
затскрива комплексната состојба. Во 2016
година, имаше 40 нови дијагностицирани
случаи на ХИВ во земјата, од кои триесет
кај мажи кои имаат секс со мажи (МСМ).
Преваленцата на ХИВ кај мажите кои
имаат секс со мажи изнесува 1,9 проценти,
а тоа е неверојатно 271 пати повисока
стапка отколку кај целото население.
Со оглед на предрасудите, стигмата и
насилството што ги доживуваат младите
ЛГБТИ256, постои голема веројатност дека
голем процент од мажите кои имаат секс
со мажи во Северна Македонија може да
немаат направено тест - ниту тие, ниту
партнерите. Други маргинализирани групи,
како што се сексуални работници и лица
кои инјектираат дрога може исто така да
бидат во голем ризик. Во одредени етнички
заедници, како што се Ромите, недостигот
на знаење и културолошките и сексуалните

практики може да бидат причина за особена
ранливост на младите луѓе на ХИВ и
сексуално преносливи инфекции.
Од 2010 до 2015 година, во регионот на
Југоисточна Европа (ЈИЕ) има 50 проценти
пораст на нови инфекции со ХИВ на годишно
ниво и не постои реална причина зошто
Северна Македонија би била исклучок,
имајќи ги предвид и тековните општествени
ставови кон сексуалното однесување
и познавањето на превентивни навики,
практики и методи. Истражување257 со
2691 испитаници на возраст од 15 до 49
години во 2009/2010 година за сексуалното
и репродуктивното здравје и права покажа
дека жените и мажите немаат доволно
познавања за методите и средствата за
контрацепција. Меѓу 52 проценти и 69
проценти од жените немале познавања за
ефективноста на хормонската контрацепција
или средствата за бариерна контрацепција
и само 23,4 проценти од мажите и 16,6
проценти од жените се изјасниле дека
редовно користат кондом.
д. Правичност
Во однос на географската распределеност,
примарната здравствена заштита е лесно
достапна за повеќето граѓани во земјата
заради финансиските иницијативи да
се стимулираат лекарите да отвораат
ординации и да даваат услуги на
населението кое живее во руралните и
оддалечените области. Меѓутоа, постојат
значителни разлики меѓу регионите и
урбаните/руралните области и варира
бројот на лекари и специјалисти лекари, и
нивната достапност и квалитет се разликува
во разни региони, општини и градови.
Трошоците за превоз може да бидат
значителна пречка бидејќи сите гинеколози
во примарната здравствена заштита се со
седиште во урбаните области, така што
пристапот за жените од руралните области
и пооддалечените градови е отежнат. Во
примарната здравствена заштита, бројот

255 Види IPPF Блог (септември 2017) достапно на https://www.ippfen.org/blogs/macedonia-crossroads-rising-hiv-numbers-andfunding-cutbacks-threaten-health-and-wellbeing
256 Види ФЕС (2019) op cit
257 Павловски Б. Проценка на состојбата со сексуалното и репродуктивното здравје и правата на населението во Република
Македонија. Aсоцијација за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (2010) Скопје
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на лекари на 1000 осигуреници варираше
меѓу 0,8 во источниот регион до 1,0 во
североисточниот регион во 2015 година258.
Тоа несомнено е фактор и за значителните
географски разлики во стапката на доеначка
смртност (СДС), која изнесува од 4,0 во
вардарскиот регион до 8,7 полошкиот регион
во 2018 година, додека пак националниот
просек за СДС изнесуваше 5,7259.

типплаќања. Неформалното плаќање
особено се врши за скапи дијагностички или
медицински процедури, услуги кои се од
помал обем или за кои листите на чекање се
долги. Неформалното плаќање тешко може
да се идентификува и се претпоставува дека
вкупното трошење за партиципација може да
е многу поголемо од претходно наведените
проценки.

Помал број здравствени потреби се
незадоволени поради висока цена на
здравствената заштита, но, сѐ уште има
голем степен незадоволени потреби кај
домаќинствата од најниските слоеви
на распределбата на приход. Во 2012
година, 6,1 проценти од населението
се изјаснило дека има незадоволени
потреби од здравствена заштита заради
превисока цена. Овој процент опадна на
национално ниво на 2,1 проценти во 2015
година, близу до просекот во ЕУ, но, и
понатаму останува на 4,7 проценти, и е
над два пати повисок за населението од
најсиромашниот квинтил. Во 2017 година,
над една третина од сите здравствени
услуги се плаќаа со партиципација, заради
што се создадоа социјални отстапувања
во здравствената заштита260. Трошоците за
партиципација неизбежно создаваат простор
за неформално наплаќање и/или исплата,
особено од страна на посиромашните и
помалку образувани пациенти кои не се
запознаени со своите законски права.
Според пресметка на Светска банка261, над
40 проценти од населението во Северна
Македонија има направено неформални
плаќања за да добие здравствени услуги
и над 20 проценти се изјасниле дека тие
“вообичаено” или “секогаш” вршат таков

Покрај тоа, постои диспропорционален
пораст во трошоците на семејствата за
здравствена заштита на деца262 - во просек
од околу МКД 7000 годишно, споредено
со порастот на трошокот за партиципација
за возрасни лица од околу МКД 5860. Тоа
значи дека 55 проценти од здравствените
расходи по дете во Северна Македонија се
од јавни средства и 45 проценти се приватно
плаќање. Тоа создава диспропорционално
оптоварување на семејствата со деца,
особено на најсиромашните семејства.
Нелегалното наплаќање на надоместок
за здравствени услуги на гинеколог во
примарната здравствена заштита (што,
според законот, треба да се бесплатни)
се следи, регистрира и пријавува од
2012 година. Осумдесет и три проценти
од бремените жени во општината Шуто
Оризари со најбројно ромско население,
се изјасниле дека не добиваат бесплатен
преглед со ултразвук, и за тоа требало да
платат на гинекологот263. И други жени исто
така укажуваат дека честопати плаќаат за
услуги кои инаку треба да бидат бесплатни
– 28,8 проценти од жените Ромки и 28,4
проценти од неромското население во
неколку градови низ земјата264. Народниот
правобранител и Фондот за здравствено
осигурување постапуваа по 957 официјални

258 HIF Годишен извештај, 2016 во Милевска Костова Н, СЗО (2019) op cit
259 ДЗС МАКСТАТ достапно на http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Naselenie__Vitalna/625_VitStat_
Reg_StUmrDoen_mk.px/table/tableViewLayout2/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef
260 Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit
261 ПЈР Македонија преглед на јавните расходи, фискална политика за раст. Светска банка (2015) Вашингтон ДЦ достапно
на http://respublica.edu.mk/attach/izvestaj.pdf
262 Податоци од Finance Think Документ за политики Бр. 31 (2018) op cit.
263 ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување. Четврта карта со оценка од заедницата за здравствена
заштита за време на бременоста, раѓањето и постнаталниот период кај ромските жени во Шуто Оризари (2016) Скопје,
достапно на: http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2016/07/cetvrta-karta-web.pdf
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264 Aсоцијација за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во Македонија (ЕСЕ). Ние сме луѓе: Здравствена
заштита за сите луѓе независно на етничкото потекло: здравствена состојба, здравствена заштита и право на здравје кај
Ромите во Р.Македонија. Фондација отворено Општество Македонија (2014) достапно на: http://www.esem.org.mk/en/ pdf /
Publikacii/2014/We per cent20are per cent20all per cent20human.pdf
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приговори за таквата пракса. Во 2016 година,
народниот правобранител даде мислење265
на ФЗО во однос на потребата да се вршат
вонредни и ненајавени контроли за да се
спречи нелегалното наметнување на давачки
за здравствени услуги на жените Ромки.
Како и во други земји, здравствената
состојба кај ромското население е полоша
отколку кај останатото население и тие
имаат значително покус животен век.
Постојат повеќекратни причини за нивното
лошо здравје и истите мора да се надминат
преку заеднички заложби на здравствениот и
останатите сектори, меѓу кои и образование,
вработување и домување. Стратегијата
за Ромите за периодот од 2014–2020 во
Северна Македонија содржи конкретни
цели за зголемена имунизација, опфат со
здравствено осигурување и пристап до
здравствени услуги за ромските семејства.
Со Законот за здравствено осигурување
од 2009 година, сите граѓани имаат право
на задолжително осигурително покритие,
при што услов е да се поднесе доказ
за државјанство, а тоа може да биде
голем предизвик за ромската заедница.
Предрасудите и дискриминацијата, исто
така се сметаат за значајни фактори.
Петнаесет проценти од ромските жени
кои беа анкетирани во Шуто Оризари се
изјаснија дека најмалку еднаш биле одбиени
при нивниот обид да направат избор на
гинеколог. Оправданието на гинекологот за
тоа било дека „веќе има доволно пациенти“
или „дека квотата е веќе пополнета”266.
Веројатно е дека одреден број жени немаат
документи за својот статус на државјанство,
ниту пак извод од матичната книга на
венчаните или пак немале лични документи
за идентификација или здравствено
осигурување, меѓутоа, мала е веројатноста
дека здравствените професионалци не
можеле да најдат некаков начин за да
ги регистрираат. Жените и мажите Роми

приговараат 267 за употребата на груб и
дискриминирачки јазик без почитување од
страна на здравствените работници кон нив,
и дека тоа ги обесхрабрува да побараат
професионална здравствена заштита.
Во 2012 година, во Северна Македонија
беше воведена програма за ромски
здравствени медијатори. Првите 16
ромски здравствени медијатори (РЗМ)
беа ангажирани во осум општини за да
вршат услуги за информирање на речиси
половина од целото ромско население во
земјата. Програмата се финансираше во
соработка меѓу владата и Фондацијата
Отворено Општество - Македонија. Во
ноември 2014 година започна втората
фаза од програмата кога беа ангажирани
дополнителни девет ромски здравствени
медијатори за уште четири општини каде
живее ромско население. Програмата
имаше за цел да се подобри здравјето кај
Ромите и нивниот пристап до здравствена
заштита преку подобрена комуникација
меѓу ромската заедница и здравствениот
систем. Медијаторите помагаат да се олесни
пристапот до услугите за здравствена
заштита, да се воспостави релација на
доверба меѓу лекарот и пациентот, како и
да се воспостават добри навики и практики
за здравјето, хигиената и исхраната во
ромските заедници.
Програмата беше успешна во
подобрувањето на пристапот на Ромите
до здравствените услуги268 и сега е
поддржана од буџетот на Република
Северна Македонија. Иако е зголемено
финансирањето, главните предизвици
за имплементација на програмата се
однесуваат на статусот на ромските
здравствени медијатори во однос на
нивното вработување и проширувањето
на ангажманот за програмата и во други
општини со висок процент на Роми. Тешко

265 Република Македонија, Народен правобранител, Годишен извештај за степенот на почитување, унапредување и заштита
на човековите права и слободи (2016) Скопје
266 ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување. Четврта карта со оценка од заедницата за здравствена
заштита за време на бременоста, раѓањето и постнаталниот период кај ромските жени во Шуто Оризари (2016) op cit.
267 Spitálszky A. Ромите во Република Македонија: Предизвици и нееднаквости во домувањето, образованието и здравството
(2019) op cit.
268 Види Божиновски Б. Стојанов З. Eвалуација на програмата на УНИЦЕФ за ромски здравствени медијатори 2013-2015
УНИЦЕФ (2018) Скопје
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е да се разбере зошто толку успешна
програма за подобрување на здравјето
и добросостојбата кај ранливите жени и
деца сѐ уште не е целосно интегрирана во
владините системи и структури.

6.4 Право на заштита
Конвенција за правата на детето269: Член
19.1 Државите членки ги преземаат сите
соодветни законодавни, административни,
социјални и образовни мерки поради
заштита на детето од сите облици физичко
или ментално насилство, повреди, или
злоупотреби, занемарување или немарен
однос, малтретирања, или експлоатација,
вклучувајќи ја и сексуалната злоупотреба,
додека за него се грижат родителите,
законските старатели или некое друго лице
кому му е доверена грижата за детето.
a. Насилството и ранливоста во Северна
Македонија
Нема доволно емпириски податоци во
Северна Македонија во однос на појавата,
зачестеноста и типологија на насилството
во кое се вклучени деца и основните
податоци во однос на детската заштита не
се лесно достапни. Таквиот недостиг од
ажурирани податоци може делумно да се
должи на општествените ставови според
кои насилството врз децата генерално не
се прифаќа како проблем. Насилството сѐ
уште е нашироко прифатено како валидна
и ефективна форма за поправање на
однесувањето и казнување на децата во
семејствата, заедниците и училиштата.
Студија од 2013 година270 покажува дека 65
проценти од испитаниците биле изложени
на некаква форма запоставување и
злоупотреба, а 35 проценти биле изложени
на разни типови негативни искуства како

резултат на злоупотреба и запоставување во
детството. 271
Неодамнешно истражување272 за ставовите
во врска со дисциплинирањето деца
открива дека најголемиот број (79 проценти)
родители користеле најмалку еден насилен
метод на дисциплинирање (т.e. психолошка
агресија, полесно или посериозно физичко
казнување) и само 21 процент користеле
само позитивно родителство и ненасилни
методи. Исто така, се покажува дека од
оние кои биле сведоци на насилство врз
дете 73 проценти не го пријавиле. Друга
неодамнешна студија273 покажува слични
одговори и меѓу професионалците во
Северна Македонија, и покрај тоа што тие
имаат законска обврска да пријават секое
сомнение или загриженост дека постои
насилство врз или злоупотреба на деца.
Културолошката прифатеност на
полесните форми на насилството
како „нормално“, очигледно влијае на
начинот на кој професионалците ја
оценуваат застапеноста и зачестеноста
на насилството врз деца. Наставниците
во истражување за насилство врз
децата од 2018 година274 без тешкотии
и отворено потврдуваат дека постои
вербално насилство кај постарите врсници
во основните и средните училишта,
особено каде има мешан етнички состав,
но, генерално на тоа гледаат како да е
„нормално“ од 12-годишна возраст па
натаму. Тие не сметаат дека имаат обврска
да пријавуваат случаи на такво насилство
или да интервенираат. Општо, наставниците
оцениле дека има само мал степен на
присутно насилство во училиштата и
дека тоа е главно врсничко насилство.
Случаи во кои наставници пријавиле
насилство кај деца се забележани само во

269 https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
270 Ралева M. Јорданова J. Сетхи Д. ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА НЕГАТИВНИТЕ ИСКУСТВА ВО ДЕТСТВОТО МЕЃУ МЛАДИТЕ ЛУЃЕ
ВО ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЗО (2013) Копенхаген достапно на http://www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file/0008/185570/e96810.pdf
271 Ибид
272 ГФК Скопје Истражување за знаењата, ставовите, практиките и социјалните норми на родителите и старателите во врска
со насилните форми на дисциплинирање деца УНИЦЕФ (2017) СкопјеassociViolent Forms of Child Discipline
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273 Minton SJ et al Идентификување, проценка и препораки за државни механизми за одговор за превенција, идентификација,
пријавување, упатување и заштита во случаи на насилство врз деца во системот за детска заштита во поранешна
југословенска Република Македонија УНИЦЕФ (2018) Скопје, понатаму НВД 2018
274 Ибид
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едно средно училиште во западниот дел
на земјата и само неколку случаи биле
понатаму упатени кај релевантни тимови и
институции.
Стручните лица од образовниот сектор
и социјалните работници искажале
мислење дека физичко насилство се
јавува многу почесто во подоцнежните
фази на детството. Женските испитаници
многу почесто го потврдуваат физичкото
насилство како проблем за разлика од
машките испитаници, додавајќи дека
насилството многу почесто се пријавува
во поголемите градови. Само мал процент
од учесниците го споменале сексуалното
насилство во нивното дефинирање
насилство врз деца и дека е многу
поверојатно да го препознаат стручни лица
во правосудството и органите на прогонот,
на пример, судии и обвинители.
Учесниците во истражувањето за НВД
од 2018 год.275, и тоа особено оние кои
се вработени во образовниот сектор,
но и лекари и други стручни лица,
генерално сметаат дека ретко има
насилство во системот за детска заштита
и во установите за згрижување деца во
Северна Македонија. Типот на насилство
на кое најчесто упатуваат и оценуваат дека
најчесто се јавува, е физичкото насилство
меѓу врсници. Студијата покажала големи
разлики во начинот на толкување за тоа
што претставува неприфатливо насилство
врз деца меѓу професионалците од
различни сектори и региони, и се смета
дека тоа е важен фактор за нивната
оценка дека е ниска застапеноста на
насилство во институциите за деца.
Меѓутоа, откако испитаниците ја прифатија
дефиницијата за физичко насилство дека
е ‘физички напад на дете од страна на
врсници, наставници, роднини, па дури и
родители,276 нивната оценка се промени.
Потоа испитаниците покажаа согласност

дека насилството почесто се случува во
рамки на системот за детска заштита,
отколку надвор од него. Тоа е загрижувачки
со оглед дека според проценките околу
28.000 деца277 се дел од поширокиот
систем за социјална заштита и затоа треба
да се смета дека се во одреден ризик.
Владата ја усвои амбициозната Национална
стратегија за деинституционализација
(2018-2027) и се обврза дека ниедно дете
под 18-годишна возраст нема да биде
сместено во институција. Реформата на
институциите се спроведува постепено,
а големите институции се заменуваат со
мали групни домови кои се користат кога
децата не може да се реинтегрираат со
нивните семејства, да бидат посвоени или
да бидат сместени кај згрижувачи. Бројот на
деца во институции падна од 182 во 2017
на 43 во 2019 година и од март 2019 година
384 деца се сместени кај згрижувачи278.
Преку деинституционализацијата не само
што се трансформираше и природата на
алтернативен начин на згрижување, туку
исто така се промовираше и развој на
социјална грижа базирана во заедницата.
Се развиваат дополнителни услуги
базирани во заедницата, вклучително и
Центар за рани интервенции кај деца со
попреченост, Центри за семејна поддршка
и Центри за поддршка на згрижувачи. Се
врши трансформација на дневните центри
во ресурсни центри за поддршка што ќе
ја олеснуваат инклузијата на децата со
попреченост во редовните предучилишни
установи и училишта. Тоа несомнено го
намалува ризикот од насилство врз деца,
меѓутоа, потенцијалот за злоупотреба
и запоставување постои во сите форми
алтернативно згрижување.
Иако во истражување за насилство врз деца
од 2018 година279 испитаниците вработени
во институции за деца го дефинираат
„насилството“ на ист начин како и другите

275 Minton SJ et al (2018) op cit
276 Ибид
277 УНИЦЕФ TransMONEE податоци (2007) цитирано во Minton SJ (2018) op cit
278 Податоците се добиени од УНИЦЕФ Скопје. Валидноста на податоците е од 30 јуни 2019. Бројот на деца кај згрижувачи е
од март 2019.
279 Minton SJ et al (2018) op cit.
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професионалци во студијата, сепак тие не го
препознаваат запоставувањето како посебна
форма на насилство и голем дел од нив
се недоволно запознаени со протоколите
и националните упатства во врска со
постапување во случаи на насилство врз
деца, и наместо тоа упатуваат на интерни
протоколи. Дел од нив имаат посетувано
обука за насилство врз деца, меѓутоа, и тие
учесници признаваат дека имаат значителни
празнини во знаењата. Надлежните
министерства од владата вршат надворешен
мониторинг на повеќето институции, но
супервизијата обично се спроведува
интерно и не постои конзистентност меѓу
институциите во тој поглед. Тоа ја засилува
потребата да се воведе систем со кој ќе
се обезбеди дека сите деца згрижени во
институциите на државата добиваат заштита
преку примена на политики, практики
и механизми за заштита кои подлежат
на редовни проверки преку независни
инспекции и отчетност пред јавноста.
Постои голем недостиг на документација во
врска со деца кои се сместени во затворите
или поправните домови280 во Северна
Македонија, меѓутоа, постои историја на
насилство и злоупотреба врз тие деца.
Во Годишниот извештај на Народниот
правобранител од 2012 година281 има
документирани случаи на навредување и
физичко насилство од страна на чуварите
врз малолетниците во казнено-поправните
установи. Извештајот на американскиот
Стејт департмент за човековите права
во Македонија од 2016 година282 укажува
на отсуство на отчетност во однос на
злоупотребата што се случува во домовите
за деца без родители, прифатилиштата и

притворските одделенија. Во извештајот за
2018 година283 се истакнува дека во земјата
сѐ уште има 11 затвори и три поправни
установи за малолетни лица кои не ги
исполнуваат меѓународните стандарди.
Во седум од тие затвори се сместени
и лица кои се во притвор пред судење.
Комитетот за превенција од тортура (КПТ)284
во извештајот за 2017 година истакнува
дека со закон сѐ уште се дозволува десет
дневен престој во самица како дисциплинска
санкција за малолетници. КПТ препорачува
да се укине сместувањето во самица како
дисциплинска казна за малолетници. Во
ИНЗ за 2019 се истакнува285 дека не се
направени подобрувања во материјалните
услови и во обезбедувањето образование за
притворените деца и дека неодложно треба
да се постапува за да се надминат лошите
услови во полициските станици, установите
за социјална заштита и психијатриските
установи.
Проценката спроведена од Global Detention
Project (GDP) во 2017 год.286 покажува дека
не постојат одредби со кои се забранува
притвор на деца мигранти или баратели на
азил (придружувани или непридружувани)
или лица со кои се тргува. Иако на
малолетните лица кои не бараат азил треба
да им се назначи законски старател и треба
да се информира соодветната амбасада
или конзуларно претставништво, тие сепак
се ставаат во притворското одделение. Од
361 задржани мигранти во Прифатниот
центар за странци во 2018 година, 55 биле
деца, од кои 37 биле непридружувани287.
Тие се задржани со цел да се обезбеди
нивно сведочење во судските постапки кои
се водат против криумчари. Тоа е целосно

280 Според УНИЦЕФ, во јуни 2019 имало 24 деца.
281 Годишен извештај 2012 Република Македонија за степенот на почитување, унапредување и заштита на човековите права
и слободи Народен правобранител на Република Македонија (2013) Скопје достапно на https://www.theioi.org/ioi-members/
europe/macedonia/ombudsman
282 Види https://www.state.gov/2016-17-advancing-freedom-and-democracy-report/#_ednref33
283 Mакедонија 2018 Извештај за човековите права Стејт департмент (2019) Вашингтон, достапно на https://mk.usembassy.
gov/wp-content/uploads/sites/249/NORTH-MACEDONIA-2018-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
284 Комитет за превенција на тортура Извeштај до Владата на „поранешна Југословенска Република Македонија" за посетата
на " поранешна Југословенска Република Македонија " од Европскиот комитет за превенција на тортура и нечовечно или
деградирачко постапување или казнување (КПТ) од 6 до 9 декември 2016 Совет на Европа (2017) Стразбур
285 Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit.
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286 Global Detention Project Поранешна Југословенска Република Македонија Имиграциски профил за притвор GDP (2017)
Женева
287 МЗМП (2019) Скопје op cit
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спротивно на предвиденото со заедничките
изјави од 2017 година288 на КПД и Комитетот
за заштита на правата на сите работници
мигранти и членови на нивните семејства,
каде е појаснето дека ставањето деца
во притвор никогаш не е прифатливо во
контекст на миграции.
Со оглед на постоењето докази за насилство
во рамки на системот за детска заштита,
независно во колкава мера истите се
неповрзани, бројот и различноста на
установите каде може на деца да им биде
ограничено движењето на одреден начин
од страна на службени лица од државата и
условите за нивниот престој таму и акутниот
недостиг на најнови истражувања и анализи
на контекстот, би било соодветно да се
воведе национална рамка 289 за вршење
редовен, тековен и независен мониторинг и
известување за сите деца кои се сместени
во секој тип институција во земјата, и
тоа може да се спроведува заеднички со
националната стратегија за да се намали
бројот деца кои се институционално
згрижени и да се промовираат алтернативни
начини на згрижување базирани во
заедницата.
б. Рамка на услуги за детска заштита
Со Уставот е предвидено дека државата
обезбедува социјална заштита и социјална
сигурност за граѓаните согласно начелата
за социјална правда. Земјата е потписник
на Конвенцијата на Советот на Европа за
заштита на деца од сексуална експлоатација
и сексуална злоупотреба (позната како
Ланзароте Конвенција)290 и ја ратификуваше

Конвенцијата на Советот на Европа за
спречување и борба против насилство врз
жените и семејно насилство (Истанбулска
Конвенција)291 во март 2018 година. Законот
за семејство и Законот за детска заштита
предвидуваат посебни мерки за заштита
на деца од насилство, злоупотреба и
запоставување. Само еден учесник во
истражување за насилство врз децата од
2018 година292 се изјаснил дека има потреба
за натамошна реформа на законите,
и повеќето учесници идентификувале
празнина меѓу тоа што е предвидено со
закон и тоа што го дозволуваат постоечките
ресурси за биде преземено во пракса.
Отсуството на меѓуресорска соработка е
исто така еден од клучните јазови.
Кривичниот закон главно е во согласност
со европските стандарди и предвидува
криминализација на трговијата со луѓе
и онлајн детска порнографија. Согласно
препораките од Ланзароте комитетот на
Советот на Европа, во декември 2018 година
беа усвоени амандмани со кои се проширува
дефиницијата за насилство и вклучува
психолошко насилство, онлајн насилство и
врсничко насилство. Останатите препораки
од Комитетот се однесуваа на превенција
на насилство, подигнување на свеста и
проверка на стручните лица кои се во
контакт со деца. Формирано е Национално
координативно тело за заштита на деца од
злоупотреба и запоставување со цел да се
следи состојбата со насилството врз деца,
но во извештајот за напредокот на земјата
за 2019 год,293 се истакнува потребата
од подобрена координација и засилено
спроведување на законите.

288 КПД/ Комитет за заштита на правата на сите мигранти работници и на членовите на нивните семејства Заеднички
општ коментар Бр. 3 (2017) на Комитетот за заштита на правата на сите мигранти работници и на членовите на
нивните семејства и бр. 22 (2017) на Комитетот за правата на детето во однос на општите принципи за човековите
права на децата во меѓународните миграции ОН КЧП (16 ноември 2017) Женева, достапно на http://www.refworld.org/
docid/5a12942a2b.htmlhttp://www.refworld.org/docid/5a12942a2b.html и КПД/ Комитет за заштита на правата на сите
мигранти работници и на членовите на нивните семејства Заеднички општ коментар Бр. 4 (2017) на Комитетот за заштита
на правата на сите мигранти работници и на членовите на нивните семејства и Бр. 23 (2017) на Комитетот за правата
на детето за обврските на државите за човековите права на децата во контекст на меѓународните миграции во земјите
на потекло, транзит, дестинација и враќање OН КЧП (16 ноември 2017) Женева, достапно на http://www.refworld.org/
docid/5a12942a2b.html
289 Defence for Children International (DCI) Белгија веќе има развиено таква рамка. Види Grabdfils S. et al ПРАКТИЧЕН ВОДИЧ
Мониторинг на местата каде деца се лишени од слобода DCI Белгија (2016) Брисел
290 Види http://www.europeanrights.eu/public/commenti/BRONZINI-12_-_Lanzarote.pdf
291 Види https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/-the-former-yougoslav-republic-of-macedonia-ratifies-the-istanbulconvention
292 Minton SJ et al (2018) op cit.
293 Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit
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Според Законот за семејство и Законот
за детска заштита, Центрите за социјални
работи (ЦСР) имаат примарна надлежност
за детската заштита. Во земјата постои
мрежа од триесет Центри за социјална
работа чија надлежност и овластување
е да постапуваат врз основа на нивната
стручна проценка или по пријави добиени
од полицијата, здравствениот сектор и
образовните институции, родителите или
соседите. Врз основа на податоци на ДЗС
(2015), со истражувањето за насилство врз
децата од 2018 година било пресметано
дека во центрите се вработени вкупно
586 стручни лица низ целата земја - 267
социјални работници, 60 педагози, 80
психолози, 37 специјални едукатори, 50
социолози, и 92 правници. ЦСР имаат
надлежност во три области: услуги за
превенција, услуги за грижа и советување и
услуги за заштита.
Иако општините имаат надлежност
да даваат социјални услуги, тие не се
пренесени на Центрите за социјална
работа и сѐ уште со нив директно управува
Министерството за труд и социјална
политика (МТСП). Повеќето Центри за
социјална работа покриваат повеќе од
една општина. Директорите на Центрите се
директно одговорни во Скопје, иако нивната
обврска е да обезбедуваат квалитетни
услуги на локално ниво. Општините имаат
свои претставници во управните одбори
на Центрите, меѓутоа, истражувањето294
покажува дека во повеќето Центри
управните одбори не функционираат со
полн капацитет, а некои општини воопшто
не предлагаат претставник во управниот
одбор, или пак раководството на општината
воопшто не назначува свој претставник
(што значи дека недостасува општинската
надлежност). За жал, состојбата е таква, и
иако за одредени аспекти на социјалната
заштита и грижа неопходно е да се
обезбеди силно управување од централно
ниво, но и силни формални, законски и
задолжителни врски со општината и други
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даватели на услуги на локално ниво што е
од суштинско значење за да се обезбедат
холистички, сеопфатни и исплатливи услуги
за поддршка на семејствата, сепак се чини
дека со сегашниот модел не е воспоставена
таквата поврзаност. Иако постојат одредени
иницијативи за меѓурсорска соработка
на локално ниво, постои тенденција тоа
да се случува повремено и не како дел
од планирана стратегија која поддржува
холистички пристап и овозможува доследна
реализација, проширување и развој на
услуги за деца и семејства, како и најдобра
искористеност на ограничените ресурси во
полза на корисниците.
Детската заштита е само еден елемент
на пошироката надлежност за давање
социјални услуги во кој спаѓа и
администрирањето на системот за парична
помош. Во претходниот период, работното
време на социјалните работници беше
непропорционално поделено на работа на
поднесени барања за социјална парична
помош и следење на предметите и притоа
социјалните работници можеа да се потпрат
на многу малку ресурси, покрај домовите
и институциите за згрижување. Процесот
на исплата на социјална помош сега е
рационализиран и автоматизиран во голема
мера, и во последните години е постигнат
значителен напредок во однос на грижата
базирана во заедницата и ресурсите за
заштита. Два групни дома базирани во
заедницата се ставени на располагање и
во нив се сместени деца од Специјалниот
завод Демир Капија. Освен тоа, основани
се и други групни домови во заедниците,
вклучително и сместување кај згрижувачи.
Само во текот на 2018 година, во Скопје,
Тетово и Куманово беа основани три
нови центри за упатување на жртви на
сексуално насилство. Направени се измени
во работата и со воведувањето на систем
за водење предмети во рамки на тимовите
на Центрите за социјална работа, меѓутоа,
системот на центрите сѐ уште е обременет
со многу работа и мотивацијата кај кадарот

294 Богоевска Н. Aнализа на институционалната рамка на системот за социјална заштита во Република Македонија и
предлози за законодавни измени Светска банка (2017) Скопје
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на Центрите за социјална работа се смета295
за незадоволителна.
Покрај последните развојни случувања во
однос на грижата базирана во заедницата,
истражување за насилство врз децата од
2018 година296 укажува дека во земјата
има најниска стапка на згрижувачки
семејства/старатели во регионот. Исто
така, се истакнува дека стапката на деца
кои се во судир со законот е рангирана
како втора највисока стапка во целиот
регион. Податоците од TransMonEE297
(Трансформативен мониторинг за зголемена
еднаквост) 298 за 2017 година покажуваат
дека во текот на годината биле регистрирани
вкупно 1586 малолетни престапници, 554
деца биле обвинети за сторено кривично
дело, меѓу кои и 19 девојчиња, и 368 деца
биле осудени. И понатаму акцентот се става
на казнувањето и ставањето во притвор,
наместо на превенција и рехабилитација.
Судските реформи се во тек веќе неколку
години и во план е основање национална
пробациска служба со која дефинитивно
би се подобрил стандардот на квалитет за
социјалните услуги кои им се достапни на
децата. Во ИНЗ за 2019 год.299 се наведува
дека отворањето на пробациски служби и
понатаму се одложува и во 2018 год. додека
бидат вработени пробациски офицери во 26
основни судови. Меѓутоа, со усвојувањето на
релевантните подзаконски акти во мај 2018
год., судовите започнаа да изрекуваат и
алтернативни санкции на притворот.
Северна Македонија во Извештајот за
трговија со луѓе 300 беше поставена на
Ниво 2 во 2018 год. бидејќи беше утврдено
дека владата ги нема целосно исполнето
стандардите за елиминација на трговијата
со луѓе, но беше прифатено дека се прават
значајни заложби во таа насока и дека се

покажани зголемени напори споредено со
претходниот период на известување. Во тие
заложби се вбројуваат и истраги, кривично
гонење и осудителни пресуди за поголем
број трговци со луѓе; идентификување
поголем број жртви; зголемување на
ресурсите за заштита на жртви; и измени
и дополнувања на кривичниот закон за
да се вклучи и одредба за неказнивост
на жртвите на трговија со луѓе. Меѓутоа,
судиите и понатаму изрекуваат помали
казни, а корупцијата и соучеството на
службените лица и понатаму предизвикува
особена загриженост. Покрај тоа, владата
веќе четврта година по ред не додели
грантови на НВОи кои работат во областа
на спречување трговија со луѓе и покрај
тоа што во голема мерка се потпира на
поддршката од нивна страна.
Владата идентификуваше девет жртви,
вклучително и шест жртви на трговија
за сексуална експлоатација во 2018 год.
Сите девет жртви беа жени, а три од нив
беа деца. Владата и НВОи, исто така
идентификуваа 104 потенцијални жртви,
вклучително и 79 деца. Министерството
за труд и социјална политика располага
со мобилни тимови за идентификација
на ранливо население, вклучително и на
жртви на трговија со луѓе, кои се составени
од социјални работници, инспектори и
психолози во пет региони и досега имаат
идентификувано 104 потенцијални жртви и
пружено помош на 390 лица. МТСП, исто
така распредели социјални работници кои
вршат проверки кај ранливото население
на граничните премини и во прифатните
центри за мигранти и бегалци, но досега
преку тие заложби не се идентификувани
жртви. Во ИНЗ за 2019 год.301 се истакнува
дека ќе бидат неопходни и дополнителни
прифатилишта за жртви на сексуално и

295 Види Ruda S. . Silva A./BIT Примена на бихејвиоралните увиди за мотивација на наставниците и социјалните работници
UNICEF (2019) Skopje op cit
296 Minton SJ et al (2018) op cit.
297 Трансформативен мониторинг на УНИЦЕФ за зајакната база на податоци за еднаквост– статистика за жени и деца во
Европа и Централна Азија
298 Достапно на http://www.stat.gov.mk/TransMonee_en
299 Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit
300 Извештај за трговија со луѓе 2018 Министерство за труд на САД (2019) Вашингтон ДЦ, достапно на https://www.state.gov/
reports/2019-trafficking-in-persons-report-2/north-macedonia/ Освен ако не е поинаку наведено, бројките и податоците во
следните два параграфи се од извештајот TIP 2019 и се засноваат на официјални податоци.
301 Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit
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родово базирано насилство и трговија со
луѓе за да може да се исполнат стандардите
од Истанбулската конвенција.
в. Правичност
Диспаритетите помеѓу ЦСРи постојат
на регионално ниво и меѓу урбаните и
руралните области и, иако тимовите за
социјална заштита во повеќето ЦСРи
имаат социјални работници, психолози,
педагози и правници, сите стручни
профили не се застапени во сите ЦСРи.
По усвојувањето на новиот закон за
социјална заштита во 2019 год., беше
направена темелна анализа на описите
на работните места на стручните лица за
социјална заштита во ЦСРи. Во повеќето
ЦСРи не се назначуваат раководители
на сектори и тоа потоа се одразува на
квалитетот и организацијата на работата302.
Во рамки на тимовите се врши размена
на кадар и се споделуваат ресурсите
според потребите во поединечни случаи и
некои од позициите покриваат повеќе од
една општина. Ресурсите и капацитетите
не се подеднакво распределени, и некои
општини располагаат со подобри ресурси
од други општини. Истражувањето за
НВД од 2018 год. исто така наведува дека
постојат и диспаритети на регионално
ниво во однос на разбирањето на детската
злоупотреба од страна на стручните лица и
во нивната обврзаност да пријавуваат или
да постапуваат по случаи на насилство. Тоа
очигледно влијае на обемот на работа на
локалните Центри за социјална работа.
Повеќето Центри за социјална работа се
надлежни за најмалку еден дневен центар
за лица со попреченост, или за стари
лица, прифатилишта за жртви на семејно
насилство, групни домови или слични
установи. Меѓутоа, теренското истражување
303
покажува дека некои од тие дневни
центри не се отворени или пак престанале
со работа. Постои ограничен пристап до

услуги за семејна поддршка наменети за
деца со попреченост. Дневните центри
се најзастапени во поголемите градови.
На семејствата со деца со попреченост
во руралните области им недостасуваат
услуги со соодветна местоположба. Превоз
е достапен само за некои од дневните
центри, а постојат и проблеми околу
областите кои се опфатени со превоз, како
и временската рамка за носење и враќање
до центрите. Постои мала до средна
физичка пристапност до најголемиот број
центри преку обезбеден превоз. Некои од
дневните центри истовремено обезбедуваат
услуги за мешани групи на деца и возрасни
лица, и тоа има импликации во однос
на заштитата. Програмите за работа се
застарени во повеќето центри, фокусот е
ставен на грижа, наместо на поддршка за
инклузија на децата во детските градинки и
училиштата304.
Центрите за социјална работа имаат
регистрирано вкупно 4112 деца со
попреченост, односно, 0.71% од вкупното
население во возрасната група од 0 – 26
години. Веројатно е дека реалната бројка
е многу повисока, бидејќи голем број
деца со попреченост не се регистрирани.
Најголемиот број (92 проценти) деца со
попреченост живеат со своите биолошки
семејства. Услугите за семејна поддршка
се особено слаби за деца под 6-годишна
возраст, деца со спектар на аутизам, и
деца со мала до умерена попреченост.
Голем дел од кадарот во центрите не е
платен од општината и од таа причина не
подлежат на професионални стандарди
или супервизија, а тоа има импликации
по безбедноста на децата и квалитетот на
услугите кои се даваат.
Со оглед на пасивноста кај стручните
лица да пријавуваат насилство како што е
наведено во истражувањето за НВД од 2018
год., важно е децата да бидат зајакнати за да
можат сами да го пријавуваат насилството

302 Богоевска Н. Светска банка (2017) op cit. Види исто Михајлова Н. и др Проценка на алтернативните форми на
згрижување и сервиси за семејна поддршка за деца со попреченост УНИЦЕФ (2016) Скопје, достапно на https://www.
unicef.org/northmacedonia/media/3726/file/MK_AlternativeCareCWD_Report_ENG.pdf
303 Ибид.
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304 Види исто Михајлова Н. и др Проценка на алтернативните форми на згрижување и сервиси за семејна поддршка за деца
со попреченост УНИЦЕФ (2016) Скопје op cit.
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кое се врши врз нив. Во моментов не
постои законски предвиден механизам за
децата да поднесуваат приговори, дури и во
канцеларијата на народниот правобранител,
и покрај тоа што децата се често оставени
сами на себе да ги разрешуваат проблемите
меѓу нив или од нив се очекува да го
пријавуваат насилството кое им е извршено
директно кај наставниците или психологот.
Таквите механизми треба неодложно да се
развиваат во сите установи каде се работи
со деца.
Иако истражувањата305 покажуваат дека
голем број деца во земјата се во ризик
од злоупотреба, особено од физичко
казнување306, и неопходно е итно да се
спроведуваат јавни кампањи и едукација
за надминување на проблемот, сепак
некои деца се поранливи од останатите.
Сите чинители генерално прифаќаат дека
Ромите и понатаму се во највисок ризик од
сиромаштија и обесправеност и дека кај
нив е многу поверојатно да страдаат од
дискриминација, социјална исклученост
и предрасуди споредено со било која
друга етничка група. Во извештајот од
Канцеларијата на правобранителот307 се
наведува дека има околу 337 деца питачи
кои се евидентирани на улиците во 2017
година, од кои 328 се деца Роми од различни
возрасти. Ако се погледнат индикаторите308
во врска со ромските деца, може да се
добие објаснување зошто тие се групата
што е најизложена на ризик од насилство,
злоупотреба и експлоатација во Северна
Македонија.
Исто така, се прифаќа дека заштитата на
децата со попреченост е несоодветна и во
октомври 2018 година, Комитетот на ОН
за правата на лицата со попреченост даде
препорака за натамошни заложби за да
се гарантира недискриминираност, да се
отповикаат одредбите со кои се дозволува

принудно лишување од слобода, да се
подобри пристапноста, да се обезбеди
инклузивно образование, итн. Во 2018
година, правобранителот извести309 за 21
претставка поврзани со дискриминација на
деца со попреченост. Децата зафатени со
миграции, децата кои и понатаму остануваат
во институциите и децата во притвор се
исто така особено ранливи на насилство,
злоупотреба и експлоатација иако
податоците или документацијата за нивната
состојба се недоволни.

6.5 Право на опстанок и
развој
Конвенција за правата на детето310 Член
26.1: Државите членки го уважуваат правото
на секое дете да ја искористи социјалната
заштита, вклучувајќи го социјалното
осигурување, и ќе ги преземат сите
неопходни мерки за целосно остварување
на ова право во согласност со националните
закони.
a. Деца кои живеат во сиромаштија и
обесправеност
Во периодот меѓу 2009 и 2015 година,
240.000 граѓани во Северна Македонија
се извлекоа од сиромаштијата, а средната
класа се зголеми од 29 на 40 проценти
во вкупното население во земјата. Покрај
статусот на земја со средни приходи,
Северна Македонија сѐ уште е една од
најсиромашните земји од повеќето земјичленки на ЕУ, и речиси една третина од
населението се смета дека е ранливо.
Граѓаните сметаат дека е постигнат мал
напредок во економската мобилност и
еднаквите можности, но ЕИКЖ од 2016
година истакнува дека животниот стандард
(оценет како 5,2 од 10) е сѐ уште далеку
под просекот на ЕУ28 (7,0). Над половина
од испитаниците се изјасниле дека заради

305 Види Minton SJ et al (2018) op cit.
306 Види ГФК Скопје Истражување за знаењата, ставовите, практиките и социјалните норми на родителите и старателите во
врска со насилните форми на дисциплинирање деца УНИЦЕФ (2017) Скопје
307 Северна Македонија 2019 Извештај Европска комисија op cit
308 Види Регионално истражување за Ромите 2017. Листа со факти за земјата Македонија УНДП (2018) Братислава достапно
на https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/roma/regional-roma-survey-2017-country-fact-sheets.html
309 265 Годишен извештај, 2018 Народен правобранител на Република Македонија (2019) Скопје op cit.
310 https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
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трајната сиромаштија и невработеност,
тешко се врзува крај со крај, што е исто над
просекот во ЕУ28.
Иако не се достапни официјални статистички
податоци за социјалната заштита по
етнички групи, наодите од Истражувањето
за квалитетот на живот од 2017 година311
овозможуваат да се направи корелација
меѓу етничкото потекло на домаќинствата и
животните услови. Албанските домаќинства
претставуваат над 40 проценти од
најсиромашниот квинтил, а приходите
што ги имаат на располагање се само две
третини од оние на етничките Македонци.
Се забележува дека и по направената
контрола на останатите социодемографски
карактеристики, половина од таа разлика
и понатаму опстојува. Ромското население
не е само концентрирано во најдолните
40 проценти, туку исто така е далеку
под етничките Македонци во однос на
резултатите за пазарот на труд, човечки
капитал, и други немонетарни показатели за
сиромаштија.
Оние кои имаат причина да се чувствуваат
дека заостануваат зад останатите се
семејствата од руралните области, оние
кои живеат во северниот дел од земјата
и етничките малцинства. Невработеноста
е најважниот показател за сиромаштија
и ранливост во Северна Македонија –
високата структурна невработеност и
ниското учество на работната сила на
пазарот на труд значи дека половина од
сите работоспособни Македонци немаат
работа и според проценките на Светска
банка312, етничкото потекло многу повеќе
дава појаснување за нееднаквоста во
пристапот до можности за работа во
Северна Македонија отколку на кое било

друго место во регионот. Повеќето од нив
живеат во северниот дел на земјата. Во
северноисточниот и полошкиот регион,
како и во крајниот северозападен и
североисточен регион, сиромаштијата
изнесува приближно 40 проценти, а
стапките на сиромаштија во главниот
град Скопје и во југоисточниот регион
и понатаму се блиску до националната
стапка, додека сиромаштијата во останатите
региони опаднала до 10 и 14 проценти.
Сиромаштијата исто така е поголема во
руралните области313.
Официјалните податоци укажуваат дека
дознаките придонесуваат релативно малку
за приходите на домаќинствата во Северна
Македонија. Пресметките на Светска банка
говорат дека во 2016 година личните дознаки
биле само три проценти од БДП, додека пак
во Албанија, Босна и Херцеговина и Грузија,
тоа изнесувало скоро 11 проценти314. Според
податоците од СИЛК315, во 2015 година едвај
два проценти од приходите на македонските
домаќинства биле од дознаки. Сепак, едно
неодамнешно истражување316 покажало дека
мигрирањето на младите луѓе од Северна
Македонија до одреден степен се поврзува
со економските потреби на домаќинствата
и дека најголем притисок за иселување има
кај оние кои се маргинализирани заради
сиромаштија – невработени, Роми и млади
лица кои живеат со попреченост. Кај 44
проценти семејства кои добиваат пари од
нивните деца кои работат во странство, за
околу една третина од нив тие средства
претставуваат половина или повеќе од
средствата за егзистенција на семејството.
Децата во Северна Македонија се
изложени на висок ризик од сиромаштија.
Врз основа на Статистичкото истражување

311 Истражувањето за квалитетот на живот во Македонија беше направено во мај–јуни 2017. Беше подготвено од тинк тенкот
Finance Think и опфаќаше поедини и домаќинства. Беа собрани податоци за демографија, социоекономски услови,
потрошувачка, приходи и индикатори на пазарот на труд, меѓу останатите области. Види http://www.financethink.mk/
models/survey-on-quality-of-life-in-macedonia-2017/ Цитирано во Кон посветла иднина за сите, Поранешна Југословенска
Република Македонија, Систематска дијагностика за земјата Групација на Светска банка (2018) Вашингтон
312 Кон посветла иднина за сите, Поранешна Југословенска Република Македонија, Систематска дијагностика за земјата
Групација на Светска банка (2018) op cit.
313 Ибид
314 Кон посветла иднина за сите, Поранешна Југословенска Република Македонија, Систематска дијагностика за земјата
Групација на Светска банка (2018) Вашингтон
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315 Цитирано во Кон посветла иднина за сите, Поранешна Југословенска Република Македонија, Систематска дијагностика
за земјата Групација на Светска банка (2018) Вашингтон op cit.
316 ZIvetz L./ Navanti (2019) op cit.
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на приходи и животни услови (СИЛК)317,
Државниот завод за статистика пресметал
дека стапката за ризик од сиромаштија
во Северна Македонија изнесувала 22,2
проценти во 2017 година. Но, таа стапка е
речиси 30 проценти за децата на возраст
од 0-17 години, која е повисока споредено
со останатите возрасни групи. Врз основа
на составот на домаќинствата, стапката на
сиромаштија била најниска (5,7 проценти)
во домаќинствата со едно возрасно лице,
65-годишни или постари, и 14,2 проценти
кај домаќинства без издржувани деца.
Меѓутоа, се зголемила на 26 проценти за
домаќинства со издржувани деца и на 37,5
проценти за домаќинства на самохран
родител со издржувани деца. Највисока
била стапката на сиромаштија (51,25
проценти) за домаќинства со три или
повеќе деца318.
Меѓутоа, децата имаат поинакви искуствата
од сиромаштијата за разлика од возрасните
пред сѐ заради нивната ранливост, нивните
развојни потреби и заради можностите
што се изгубени во детството и што не
може да се вратат подоцна во животот.
Деца во сиромаштија се исто така особено
ранливи на експлоатација и злоупотреба.
Деца кои живеат во сиромаштија се оние
кои искусуваат лишување од материјални,
духовни и емоционални ресурси што се
неопходни за да опстанат, да се развиваат
и да напредуваат, поради што не се во
можност да ги уживаат своите права, да
го остварат својот целосен потенцијал
или да учествуваат како полноправни и
рамноправни членови на општеството319.
Анализата на детската сиромаштија која се
темели на нивните права ги разгледува не
само цврстите економски податоци, туку и
пристапот до услуги и искуствата на децата
со социјална исклученост и обесправеност.
Индикаторите за овие области во земјата

не се позитивни и постојат докази дека
има домаќинства кои не можат да се
заштитат за време на студеното време
- во 2012 година само 51,6 проценти од
домаќинствата биле во можност соодветно
да ги загреваат своите живеалишта320.
Во однос на социјалната исклученост, разни
студии321 покажуваат дека е продлабочен
јазот меѓу богатите и сиромашните во
последните 10 години и дека само околу 8
проценти од граѓаните на земјата сметаат
дека е подобрена нивната положба на
линијата за распределба на приход во
периодот меѓу 2010 и 2016 година, и тоа е
периодот кога е намалена сиромаштијата.
Речиси 60 проценти сметаат дека
нееднаквоста е во пораст. Во 2016 година,
Северна Македонија имала 2,7 од 5 поени
на Индексот за социјална исклученост
(ИСИ) во истражувањето ЕИКЖ322, што се
темели на прашања кои се однесуваат на
чувството на исклученост од општеството,
искуството со компликации во животот и
чувството на признание. Тоа е далеку над
просекот на ЕУ28 (2,1).
б. Рамка на услуги за социјална
заштита
Изработката и администрирањето мерки
за социјална заштита е главна надлежност
на Министерството за труд и социјална
политика. Во Северна Македонија,
социјална заштита се обезбедува преку
комбинација на програми за парична
помош и социјална поддршка и услуги за
грижа. Покрај тоа, социјалната заштита
може да биде надополнета со посебни
мерки за вработување, домување, детска
заштита, здравство и образование.
Мерките за социјална заштита за деца
потпаѓаат под четири програми, што се
спроведуваат и надгледуваат од страна

317 Одржлив развој 2018 ДЗС (2018) Скопје стр. 70-77. Извор за пресметка на сиромаштијата се приходите и прагот на
сиромаштија е дефиниран како 60 проценти од средниот еквивалентен приход
318 Ибид
319 Состојбата со децата во светот, УНИЦЕФ, Њујорк 2005
320 Види Кон посветла иднина за сите, Поранешна Југословенска Република Македонија, Систематска дијагностика за
земјата Светска банка (2018) оp cit
321 Види на пример Истражување за квалитетот на живот во Македонија достапно на http://www.financethink.mk/models/
survey-on-quality-of-life-in-macedonia-2017/ и Кон посветла иднина за сите, Поранешна Југословенска Република
Македонија, Систематска дијагностика за земјата Групација на Светска банка (2018) op cit.
322 Eurofound (2019) op cit.
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на Министерството за труд и социјална
политика – детска заштита, социјални
бенефиции и помош, институционално
згрижување и вонинституционална
заштита323. Тие програми се поставени со
цел да се спроведуваат заеднички за да
се подобри стандардот и квалитетот на
живот за сите деца, и во исто време да
се создадат услови за грижа и заштита
на децата од ранливите семејства и
семејствата во социјален ризик.
Програмата за детска заштита вклучува
четири меѓусебно поврзани елементи:
законска заштита на детските права и
стручна поддршка за ранливи семејства,
пристап до услуги за поддршка базирани
во заедницата, грижа и образование
за деца на предучилишна возраст и
институционални и алтернативни начини
за згрижување базирани во заедницата.
Севкупниот буџет на Министерството за
труд и социјална политика претставува
поголем дел од вкупниот буџет на
национално ниво и истиот се користи
за разни расходи и инвестиции што
опфаќаат од социјална заштита (каде спаѓа
социјална помош и социјално осигурување)
до рано учење, детска заштита и политики
за пазарот на труд. Со околу 14 проценти
од БДП 324, вкупното трошење во Северна
Македонија за социјална заштита,
вклучително и социјално осигурување,
социјална помош и програми за пазарот
на труд, се чини доста високо споредено
со останатите земји во групата, но, со
10,5 проценти од БДП во 2017 година,
трошењето за пензии (старосна пензија,
инвалидска пензија, семејна пензија плус
придонеси за здравствено осигурување
на пензионерите) има најголем удел
во трошењето за социјална заштита.
Иако вкупните расходи за социјална
заштита се речиси два пати поголеми
од вкупните расходи за образование,

само 25 проценти од нив се однесуваат
на децата325. Наспроти тоа, трошењето
во Северна Македонија за социјална
помош, со 1,2 проценти од БДП годишно
за 2014–17 година, е далеку под просекот
(2,2 проценти) за регионот на Европа и
Централна Азија.
Администрирањето на социјалната помош
и обезбедувањето услуги за социјална
поддршка и грижа е во надлежност на
мрежата на Центри за социјални работи
и други установи за социјална заштита,
на начин уреден со Законот за социјална
заштита, Законот за детска заштита,
Законот за семејство и слични подзаконски
акти. Стратешките документи, како што се
Националната стратегија за намалување на
сиромаштијата и социјалната исклученост
за 2010–20, Националната програма за
развој на социјалната заштита 2011–21 и
Програмата за вработување и социјална
реформа до 2020 ги поставуваат целите за
социјална заштита и одредуваат што треба
да се преземе за исполнување на тие цели.
Правата на парична помош од социјална
заштита кои ги администрира326 МТСП
се – гарантирана минимална помош,
надоместок заради попреченост,
надоместок за помош и нега од друго
лице, надоместок на плата за скратено
работно време (заради грижа за дете
со физичка или ментална попреченост),
други додатоци од социјална помош,
детски додаток, посебен детски додаток,
родителски додаток, образовен додаток,
социјална пензија, паричен надоместок во
случај на невработеност.
Во мај 2019 година се усвои новиот Закон
за социјална заштита. Со новиот закон се
одржува неусловеноста, се поставуваат
и други финансиски права што се
интегрирани во социјалните услуги кои

323 За поцелосен опис и анализа види Богоевска Н. Светска банка (2017)Скопје op cit. и Finance Think Документ за политики
Бр.30 Колку распределува државата за образование и социјална заштита за децата? УНИЦЕФ (2018) Скопје
324 Освен ако е поинаку наведено, податоците во овој параграф се преземени од Светска банка Северна Македонија
Преглед на јавните финансии: Сеење на семето за одржлива иднина op cit.
325 Finance Think Документ за политики Бр.30 (2018) op cit.
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326 За целосен преглед на програмите за социјална заштита во Македонија упатете се на - http://www.financethink.mk/models/
social-system-of-macedonia/
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се нудат. Досега, сѐ уште има недоволен
број истражувања за влијанието на
пакетот бенефиции и административни
мерки врз сиромаштијата на семејствата,
но бенефициите се насочени кон лицата
со попреченост, вклучително и децата и
семејствата. Една од најзначајните измени
со овој нов закон е расчленувањето
на разни бенефиции за попреченост
и поставувањето на еден додаток за
попреченост каде се опфатени и лица
со умерена и тешка попреченост. Со
овој додаток сега се опфатени и лицата
со умерена и тешка интелектуална
попреченост. Поставеноста на ова право
вон групата процедури за категоризација
и подобност според приходите на
корисниците претставува важен чекор кон
постигнување на универзалните права на
лицата со попреченост. Новиот надоместок
за попреченост вклучува три надоместоци
за попреченост кои постоеја претходно
– надоместок за слепило, надоместок за
мобилност и надоместок за глувост. Со
новиот закон, лицата со попреченост кои
живеат со ниски примања може да добиваат
и гарантирана минимална помош, и притоа
еквивалентната скала се зголемува.
Подеднакво важни се и законските измени
во врска со социјалните услуги за лицата
со попреченост. Со законот се воведени
и лична асистенција, помош во домот
и услуги за нега. Личната асистенција
се обезбедува до 80 часа месечно, и
потенцијални корисници се лица со
потешка или најтешка физичка попреченост
и лица со целосно оштетен вид. Помош и
нега во домот исто така се обезбедува до
80 часа месечно и потенцијални корисници
се: лица со најтешка попреченост, лица
со комбинирана попреченост, лица со
целосно оштетен вид, постари и други лица
на кои им треба помош и домашна нега.
Поддршката со лична асистенција и помош
и домашна нега може да се комбинираат со
еден од двата надоместоци за попреченост:
надоместок за попреченост или лична
асистенција и надоместок за домашна нега.
Другите социјални услуги кои се воведени
со новиот закон се: рехабилитација и
реинтеграција на лица со социјални и/или
UNICEF

здравствени проблеми и услуга за замена
на семејна грижа за зависни членови
на семејството. На овој начин, системот
се поедноставува, што претставува
подобрување и за лицата со попреченост и
за администрацијата.
Повеќето мерки во системот за социјална
заштита имаат за цел да се поддржат
родителите во растењето на нивните
деца и вклучуваа финансиски трансфери
за родителот или старателот на детето
во заедницата. Меѓутоа, исто така
постојат и конкретни мерки во буџетот
за социјална заштита кои имаат за цел
да се обезбеди грижа и развој на децата
без соодветна родителска грижа, или чии
родители го загубиле или се откажале
од правото на старателство. Програмата
за вонинституционална заштита опфаќа
две мерки за децата – сместување во
згрижувачко семејство и организирано
живеење со поддршка. Тие мерки
имаат за цел да се обезбеди заштита и
грижа за децата кои имаат потреба од
грижа, супервизија и помош, и на кои им
недостасуваат адекватни услови за раст и
развој во нивните семејства.
в. Правичност
Значителен дел од буџетот за социјална
заштита во Северна Македонија е
наменет за програми што не се темелат
на подобност на корисниците според
приходите/средствата. Иако од 2008 година
значително се зголеми трошењето за
родителски додаток кој не се темели на
подобноста на корисниците, сепак не беше
постигнат успех да се зголеми стапката на
наталитет според предвидените намери.
Исто така, имаше значително зголемување
во распределбата за парична социјална
помош за попреченост која не се базира
на подобност, иако не до иста мера како и
родителскиот додаток, но, останува нејасно
дали тоа ќе се обезбедува и понатаму
во рамки на новите мерки. Севкупното
трошење на програми кои се темелат
на подобност на корисниците според
приходите/средствата опаднало од 0,82
проценти од БДП во 2008 на 0,6 проценти
во 2017 година, а трошењето на програми
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што не се темелат на подобност на
корисниците според приходите/средствата
речиси двојно се зголемило.
Високата стапка на сиромаштија, во
комбинација со ограничените можности за
вработување за сиромашните и ранливите
семејства укажуваат на контраиндикации за
промената кон овој начин на финансирање
на социјалната заштита. Иако по
завршувањето на кризата сиромаштијата
беше намалена и животните услови
на сиромашните се до одредена мера
подобрени, сиромаштијата и нееднаквоста
сѐ уште се високи споредено со останатите
земји од регионот и повеќето земји во ЕУ327.
Според податоците од СИЛК, стапката
на релативна сиромаштија во Северна
Македонија328 изнесувала 22 проценти во
2016 година, и само околу пет проценти
од Македонците живееле во домаќинства
каде најмалку еден член бил примател на
социјална помош или поврзани додатоци.
Иако опфатот со социјална помош на
најнискиот квинтил значително се прошири
од 27,2 на 33,9 проценти меѓу 2010 и 2016
година, општо земено, Северна Македонија
не е во добра положба споредено со
земјите од истата група во регионот.
Другите земји каде трошењето за социјална
помош е на слично ниво, или пак дури и на
пониско ниво, имаат многу подобра стапка
на опфат и го зафаќаат најсиромашниот
квинтил, на пр: 80 проценти во Летонија и
90 проценти во Романија.
Светска банка има пресметано дека без
социјалните трансфери, стапката на
сиромаштија во Северна Македонија би се
удвоила, и ќе достигне речиси 41 процент329.
Прекинот на исплата на пензиите највеќе
би се почувствувал, иако пензиите не
се поставени како мерки за справување

со сиромаштијата. Доколку се направи
прекин во исплатата на старосните пензии,
стапката на сиромаштија ќе нарасне до 38
проценти, но, прекинот на владината помош
за социјална и детска заштита би имал
поограничено влијание. Тоа е од причина
што за програмите за семејства и деца се
распределува многу мал буџет.
За да се постигне максимална
исплатливост на социјалната заштита
и влијание врз децата и семејствата, се
смета дека е неопходно значително да се
зголеми опфатот на семејства во најниските
квинтили, и масовно да се пренасочат
средствата кон семејствата и децата
генерално, а особено кон посиромашните
деца и семејства. Расходите за социјална
помош, како удел од БДП, се зголемија за
30 проценти од 2010 година и изнесуваа
20 проценти од вкупните расходи во 2018
година. Елементот на детска заштита во
буџетот бележи раст со голем интензитет
– зголемен е речиси трократно, споредено
со 39 проценти раст на платите. Меѓутоа,
растот на уделот во буџетот што се
распределува за децата веројатно се
должи на воведувањето родителски
додаток за трето и четврто дете, што почна
да се спроведува во 2009 година и за кој
што трошоците прогресивно растеа секоја
година. Останатите програми наменети за
сиромашни и ранливи деца и семејства
изнесуваа само 6,6 проценти од вкупниот
износ на средства кои беа распределени
за социјална заштита во 2010 год., и
нивниот удел опадна на 3.9 проценти
во 2018 год. Тука спаѓаат средства кои
се распределуваат за установите за
социјална заштита; изградба, опремување
и одржување на установи за детска
заштита, дневни центри и прифатилишта за
вонинституционална социјална заштита и
условени кеш трансфери.

327 Намалување на сиромаштијата, споделен просперитет и еднаквост во Северна Македонија во посткризниот период
(2009-2013) Светска банка (2016) Вашингтон
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328 Стапката на сиромаштија е на 20-от перцентил од распределбата на населението, заради што е возможно да се
споредуваат резултатите со текот на времето и помеѓу земјите. Се мери како удел на населението кое живее под 60
проценти на средно домаќинство по еквивалентен приход на возрасно лице.
329 Види фуснота 283 погоре
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ДВИГАТЕЛИ
КУЛТУРА НА
ЧОВЕКОВИ ПРАВА
НЕЕДНАКВОСТ
ПРЕПОРАКИ
ЧОВЕКОВИ ПРАВА
СОЦИЈАЛНА
ИНКЛУЗИЈА ПОГЛАВЈЕ 7
КУЛТУРА
ЗАКЛУЧОЦИ
И ПРЕПОРАКИ
ЗДРАВСТВО
НЕПРАВИЧНОСТ
ПОЛИТИКИ И БУЏЕТ
ОБРАЗОВАНИЕ
СТРУЧНИ ЛИЦА
ПРАКТИЧАРИ
ЗАКОНОДАВСТВО
СТАНДАРДИ
РАНЛИВИ ГРУПИ

7.1		 Двигатели на
нееднаквоста
a. Отсуство на култура за човекови
права
Транзицијата на Северна Македонија
кон демократска плурална држава со
средни приходи е доста напредна, и
има воспоставена политичка, законска
и административна рамка во поддршка
на рамноправниот и одржливиот развој
што се базира на права. Иако во Северна
Македонија има усвоени закони, политики
и стратегии согласно меѓународните норми
и стандарди во секој сектор, постигнат е
бавен напредок во остварувањето на тие
стандарди. Во општеството генерално се
нема развиено култура за човекови права и
нормите за детски права не се втемелени во
општественото однесување или планирање
на услугите. Иако станува збор за млада
држава, тоа е општество што старее со
стапка на наталитет во опаѓање, а голем
дел од човечкиот капитал е разјаден заради
миграциите. Децата не претставуваат висок
приоритет во владината администрација
или во поширокото општество. Во земјата
недостасува договорена национална
стратегија за унапредување и заштита на
детските права и законски определеното
UNICEF

тело кое е задолжено да го следи
остварувањето на Конвенцијата се чини
дека повеќе не функционира. Граѓанското
општество сѐ уште е многу слабо и не
постои силно лоби за децата меѓу НВОи,
академската заедница или медиумите.
Останува уште многу работа за да се зајакне
и прошири групата што ќе дава поддршка за
детските права во Северна Македонија.
Иако модернизацијата, и особено брзата
урбанизација, постепено ја менува
традиционалната структура на семејството,
поширокото семејство и понатаму останува
суштински важен ресурс за мајките и децата
во земјата и претставува основен темел
на опкружувањето што им дава заштита
на децата. Меѓутоа, социјалните норми
за децата не се ниту базирани на нивните
права, ниту пак неопходно се фокусирани
на децата, и голем број родители недоволно
ги разбираат детските права и вредноста
на рамката за детски права за семејниот
живот. Традиционалните родови улоги сѐ
уште преовладуваат во повеќето семејства
во земјата, каде жените се одговорни
за грижата за домот и децата, а мажите
многу малку придонесуваат со практична
помош. Очекувањата на семејствата дека
жените се на располагање како неплатени
негуватели неизбежно ја намалува
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побарувачката за реформа на политиките
или на обезбедувањето услуги за децата,
на пример кога грижата за детето може да
ја обезбеди некој од поширокото семејство,
родителите тежнеат да го прифатат тоа
наместо да се застапуваат за повеќе места
за рано детско образование, што може да
му донесе повеќе придобивки на детето.
Таквите ниски очекувања, во комбинација
со загриженостите за социјалната стигма,
веројатно создаваат голем притисок за да
се чуваат децата со попреченост дома.
Јасно е дека постои потреба од силни
едукативни кампањи за вредноста и
придобивките од пристап што се базира на
правата на децата во однос на грижата за
децата и семејната поддршка во Северна
Македонија.
Децата сами по себе не се сметаат за
носители на права во семејствата или
заедниците во Северна Македонија. Постои
тенденција на нив да се гледа како на
пасивни приматели на грижа и заштита,
наместо како на млади граѓани и ретко се
бара да се чуе нивниот став. Постојат многу
малку механизми за децата да дадат свој
придонес за одлуките што ги засегаат, и
дури и кога ги има, често се игнорирани од
возрасните. Сѐ поголем број младински
организации му противречат на овој
менталитет, но се чини дека нивниот фокус
е насочен кон младите, а не кон децата.
Ретко се бара да се чуе ставот на децата
кога се планираат услугите, и како резултат
на тоа, програмите ретко се планираат
или спроведуваат или со посебен фокус
на децата или на начин кој се заснова на
нивните права, што неизбежно ја намалува
нивната ефективност, релевантност и
исплатливост. Иако со новиот закон за јавна
едукација на младите им се овозможуваат
проширени можности да даваат придонес
за одлуките кои ги засегаат, потенцијалот
да се чуе гласот на децата е сѐ уште доста
ограничен и тоа треба да се надмине во
рамки на едно пошироко движење за да
се зајакне и прошири активното учество
на јавноста во развојот на политики и
планирање на програмите.
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б. Сегрегација, социјална исклученост
и нееднаквост
Иако е земја која е мала и по големина и
по бројност на населението - поради што
остава впечаток дека постои социјална
кохезија - сепак Република Северна
Македонија е доста сегрегирано и класно
поделено општество каде Џиниевиот
коефициентот укажува на висок степен
на нееднаквост. Сѐ уште има тенденција
заедниците да се дефинираат по етничка
основа, а социјалните норми и обрасци
и натаму ја јакнат етничката сегрегација
наместо социјалната инклузија, иако
некои институции свесно постапуваат за
надминување на таквата состојба. Заради
традицијата, поголем акцент се става
на семејните врски и солидарноста во
заедницата пред социјалното умрежување,
и традиционалните родови разлики се
нашироко прифатени. ЕИКЖ од 2016
година330 потврди висок степен на присуство
на стигма и социјална исклученост што
одат во прилог на сиромаштијата, и оттаму
релациите меѓу носителите на должност
и носителите на правата се честопати
проследени со недоразбирање, отсуство на
емпатија и стигма.
Иако земјата цели да стане вистинско
плурално општество, во моментов и
понатаму останува да биде географски и
социјално поделена по етничка основа,
и повеќето семејства сѐ уште живеат
во затворени заедници и со многу мала
интеракција со припадници на останатите
етнички групи. Тоа е особено случај
со ромските семејства. Интеракцијата
меѓу граѓаните кои говорат албански и
македонски јазик се зголемува како одговор
на владините иницијативи, но, етничката
сегрегација во училиштата и заедниците сѐ
уште претставува норма. Исто така постојат
силно изразени разлики меѓу урбаните и
руралните области и значителни социоекономски јазови што се продлабочуваат
меѓу регионите, особено Скопје и останатиот
дел на земјата. Иако јазот меѓу регионите
и руралните/урбаните области е прикажан

330 Eurofound (2019) op cit.
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со официјалната статистика, разликите
по етничка основа помалку отворено се
признаваат. Важно е таквите етнички разлики
и нееднаквости да бидат експлицитно
идентификувани и да бидат надминати,
најмалку во однос децата, за да може да
се премости јазот во еднаквоста и духот и
словото на Член 2 од Конвенцијата целосно
да се почитува во Северна Македонија.
Покрај јасната уставна и политичка заложба
за еднаквост, родовата нееднаквост сѐ уште
претставува социјална норма во голема
мера и го оневозможува напредокот кон
култура за човекови права во Северна
Македонија. Улогата, одговорностите и
авторитетот на жените во семејството,
заедницата и општеството се јасно
подредени на мажите, што е присутно низ
сите категории население, возрасни групи,
социоекономски групи, географски региони
и етнички поделби. Во пракса, тоа значи
дека жените и девојчињата носат поголем
товар од сиромаштијата и повеќекратната
обесправеност и многу побавно добиваат
придобивки од зголемениот просперитет.
Родовите стереотипи исто така се
значителен поволен фактор за семејно и
родово базирано насилство што сѐ уште
премногу преовладува во семејствата во
Северна Македонија. Состојбата може
постепено да се менува, особено во однос
на учеството на жените и девојчињата во
формалните институции во земјата, но,
преостанува уште многу работа во однос на
надминување на родовиот јаз во платите
и можностите за вработување, улогите во
семејството и очекувањата на заедницата.
Потребни се значителни инвестиции за
родова еднаквост и еднакви можности,
и институциите треба значително да се
зајакнат, доколку Северна Македонија сака
да извлече придобивки кои произлегуваат
од целосно, активно и еднакво учество на
жените во развојот на земјата. Промената
во ставовите на момчињата и девојчињата
за родовите стереотипи и родовата
нерамнотежа треба да биде важен елемент

на секоја стратегија за промени во оваа
област.
в. Закони, политики и буџет
Општо земено, неопходната рамка на закони
и политики е воспоставена за да се олесни
пристапот на децата до нивните права,
иако неизбежно сите тие не се целосно
усогласени со начелата и одредбите
на Конвенцијата на ОН за правата на
детето331. Има значително подобрување во
формулирањето и развојот на политики во
последните години, меѓутоа, во претходниот
период законите многу често се подготвуваа
и усвојуваа со особено брзо темпо, со мал
придонес од практичарите, експертите
или граѓанското општество, а понекогаш и
како одговор на надворешните притисоци.
Иако законска реформа е неопходна
во многу области, главниот акцент во
завршните забелешки на КПД332 во врска
со законите се става на потребата од нивна
имплементација во пракса. Прегледот
на литературата и клучните соговорници
потврдуваат дека тоа сѐ уште претставува
голем проблем во врска со законите и
политиките.
Недоволниот буџет е сериозна пречка
за имплементацијата. Иако Северна
Македонија е релативно сиромашна земја
според стандардите на ЕУ, сега има стекнато
статус на земја со средни приходи. Меѓутоа,
сѐ уште пропорционално се распределува
помал буџет за секторите за деца отколку
во земјите на исто ниво во регионот на
Европа и Централна Азија. Неодложно
треба да се спроведе целосна анализа, со
фокусот на децата во однос на процесите на
буџетирање, распределбата на средствата и
расходите. Во едно локално истражување333
пресметано е дека вкупните буџетски
средства кои се распределиле за програми
за деца во 2018 година изнесувале МКД
22.976 милиони, или 374 милиони евра.
Споредено со 2010 година, тоа е апсолутен
пораст за 42 проценти, но, кога ќе се

331 Види Давитковски и др Компаративен преглед на законодавството во Република Македонија и Конвенцијата за правата
на детето Mинистерство за правда Република Македонија (2010) Скопје
332 Завршни согледувања: поранешна Југословенска Република Македонија КПД (јуни 2010) Женева op cit
333 Finance Think Документ за политики Бр.30 (2018) op cit.
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пресмета како удел од БДП, распределбата
за програми за деца опаднала од 3,6
проценти во 2010 на 3,2 проценти од БДП
во 2017 година, и 10,2 проценти од вкупните
расходи.
Исплатливоста на сегашните начини на
трошење за услуги за децата создава
голема загриженост, исто како и
несоодветноста на буџетите. Во некои
случаи се чини дека со владините
средства се субвенционираат оние
со поголема заработувачка, отколку
семејствата кои имаат потреба од
тоа, на пример: субвенционирање за
детските градинки. Таквите примери
создаваат загриженост општо во врска со
процесите на планирање, буџетирање и
носење одлуки, како и за квалитетот на
податоци врз кои што се темелат. Иако
за некои области, како што се здравство
и образование, направени се добри
истражувања и постои воспоставена
солидна основа и процеси за собирање
податоци, за ранливите групи деца како
што се деца со попреченост и деца Роми
се чини дека недостасуваат податоци
во потребниот формат. Ретко се зема
предвид и факторот на долгорочниот
развој и опортунитетните трошоци и
придобивките од одредени услуги, и во
голема мерка недостасува способност да
се пресмета трошокот за алтернативни
начини на давање услуги. Како резултат на
тоа, развојот на услуги често претставува
прилагодување или преформулирање
на постоечките модели, наместо да се
воведуваат потполно нови концепти или
практики. За креирање политики на основ
на докази неопходен е подобар квалитет
на податоци, особено за анализа на
трошоци и придобивки од постоечките
програми и алтернативните начини на
давање услуги.
Сегашната владата има воведено мерки
за справување со корупцијата и јакнење
на начелата за транспарентност и
отчетност, меѓутоа тие принципи сѐ уште

не се втемелени во организациската
култура и процесите за распределба
на ресурси сѐ уште не се целосно
заштитени од политичките влијанија.
Во Северна Македонија е забележана
најниската просечна доверба во
националните институции, особено
доверба во локалните институции, меѓу
сите земји кандидатки во ЕИКЖ 2016334.
Предложениот функционален преглед на
владините институции може да биде добра
можност да се воспостават принципи каде
детето има централно место, кои се по
мерка на семејствата и кои се базираат
на правата, како и концепти и модели за
давање услуги во рамки на структурите,
системите и институциите на јавната
служба во Северна Македонија.
г. Кадар, стручни лица и практичари
Политизираноста на јавните услуги
претставува големо тесно грло за
развој, имплементација и оценување
на услугите. Назначувањата во јавната
служба, распределбата на ресурси и
развојот на програми може да се под
влијание на политичките процеси, но,
дури и да не се, перцепцијата кај јавноста
е дека тоа е неизбежно начин да се
замолчат приговорите за лошите услуги и
дискриминирачките практики. Осумдесет
и седум проценти од испитаниците во
САМ335 сметаат дека е тешко да се најде
вработување во јавната служба доколку
семејството нема врски на вистинското
место, и младите луѓе сметаат дека
јавната служба336 е прекубројна, и
дека квалификациите на кадарот не се
совпаѓаат со работните места. Со Законот
за вработените во јавниот сектор се
предвидува дека вработувањата се вршат
на основ на заслуги, но, тоа нецелосно се
применува. Покрај големите инвестиции
за реформа на јавната служба, сѐ уште
не е воспоставен ефективен и сеопфатен
систем за управување со остварувањата.
Основите за разрешување се нејасни и
сѐ уште не е одлучено како да се постапи

334 Eurofound 2019 op cit
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336 ZIvetz L./ Navanti (2019) op cit
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со државните службеници кои не одат
на работа. Останатите фактори кои го
попречуваат формулирањето политики
и давањето услуги во секој сектор се
однесуваат на работната сила која старее,
слабиот морал кај кадарот и ригидните,
хиерархиските и централизираните
начини на раководење со кои се одземаат
овластувањата од раководителите и
професионалците на локално ниво.
Друг важен фактор што негативно влијае
на остварувањето на правата на децата
е опаѓањето на квалитетот на стручно
образование во клучни области за децата.
Северна Македонија троши помалку на
високото образование отколку земјите
кои спаѓаат во истата група – според
проценките, 0.4 проценти од БДП во
2015 год. споредено со просекот од 1.1
проценти во земјите на ОЕЦД337. Како
резултат на тоа, на универзитетите им
недостасува потребната инфраструктура
и ресурси за да го подобрат квалитетот
на наставата и тоа неизбежно негативно
влијае на квалитетот на стручните звања
или квалификации кои ги добиваат
дипломираните студенти. Затоа е
неопходно итно да се одговори на таквата
состојба пред да се дојде до ситуацијата
во која недостасува квалификувана
нова работна сила во комбинација со
пензионирање на искусниот кадар што
буквално ќе го поткопа капацитетот на
службите воопшто да испорачуваат услуги
за децата.
Владините инцијативи за подобрена
етничка застапеност во јавната служба
се имаат покажано за успешни, но, може
да биде потребно да помине одредено
време за да истите дадат за резултат
доволен број на вешт, квалификуван
и искусен кадар кој ќе може да дава
соодветни услуги на заедниците на
етничките малцинства. Важно е да се
воспостават креативни и времени начини
на дејствување, со кои не само што ќе се
даваат целосни и соодветни услуги, туку

и ќе помогнат да се надминат основните
нееднаквости меѓу етничките групи.
д. Систем, структури и испорака на
услуги
Значителни пречки во пристапот на децата
до нивните права се јавуваат во однос
на врската која постои меѓу законите,
политиките и стратегиите што се носат на
централно ниво и механизмите и системите
за управување на испораката на услуги
на локално ниво. Пренесувањето на
надлежноста, ресурсите и овластувањата
на општините за да развиваат услуги е
клучен елемент на владиниот развоен
модел и програма338 за спроведување
на децентрализацијата, воспоставен од
2011 година. Меѓутоа, давањето услуги на
локално ниво и понатаму е нецелосно и се
чини дека се применуваат разни секторски
модели на децентрализација во однос на
услугите за деца, а тоа оневозможува да
се развие холистички и интегриран пристап
што се темели на правата за да може да се
задоволат потребите на децата.
Критиките упатени на централната
власт ставаат акцент на политичкиот
клиентелизам и на колебливоста на
општините да ги зголемат приходите или да
го рационализираат давањето услуги, но,
исто така постојат и реални проблеми околу
формулите за распределба на буџетот и
механизмите за избор на општини на кои ќе
бидат доделени средства. Сегашниот систем
за доделување средства од централно на
локално ниво не дава одговор на социјалните
и економските диспаритети меѓу општините
кои се должат на местоположбата, бројноста
на население, потребите за расходи,
различните економски основи и капацитетот
за остварување приходи. Повеќето општини
не се во можност да ги финансираат
основните надлежности, и клучни услуги како
образованието се недоволно финансирани.
Приходите од локалните даноци се само
една третина од приходите на локалната
самоуправа, и фискалниот дебаланс се

337 Види Светска банка Северна Македонија Преглед на јавните финансии: Сеење на семето за одржлива иднина op cit.
338 Програма за имплементација на процесот на децентрализација и развој на локалната самоуправа во Република
Македонија 2011-2014, Министерство за локална самоуправа (2011) Скопје
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покрива со трансфери од централната
влада. Блок дотациите изнесуваат околу 80
проценти од тие трансфери и околу половина
од вкупните општински приходи, меѓутоа,
нивната вредност како процент од БДП е во
опаѓање, и тековното ниво на финансирање
кое тие го обезбедуваат е несоодветно.
Локалните даноци и давачки не успеаја да го
одржат темпото на пренесување надлежности
за расходи на локално ниво, особено во
руралните и помалите општини со мала
даночна основа. Активностите за намалување
на таквите јазови треба да вклучуваат јакнење
на капацитетите за обезбедување, пристап,
апсорпција и користење на фондови, но,
и развој на механизми за меѓуопштинска
соработка за споделување и консолидирање
на услугите за деца. Во моментот не постои
договорен механизам или формат што
овозможува на единиците на локалната
самоуправа да направат холистичко или
стратешко планирање на услугите за деца
на начин што ќе обезбеди координирано и
исплатливо давање услуги за семејствата
во локалните заедници. Може да биде
особено корисно доколку клучните чинители
дискутираат со Заедницата на единиците на
локалната самоуправа на земјата за развој на
буџетирање и планирање по мерка на децата.
ѓ. Деца кои заостануваат
Целата рамка за остварување на правата
на децата во Северна Македонија треба
внимателно да се прегледа и повторно да
заживее, со цел сите деца да имаат можност
да го развиваат својот целосен потенцијал
и да им се даде љубов, приврзаност и
поддршка што им следува. Меѓутоа, за
одредени групи од детската популација
неопходни се интензивни, концентрирани
и неодложни активности за да се ублажи
сиромаштијата, исклученоста и нескриената
дискриминација со која се соочуваат.
Приоритет мора да се даде на децата
Роми.339 Осумдесет и седум проценти од
децата Роми родени во Северна Македонија
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ќе се соочат со сериозна материјална
обесправеност споредено со 55 проценти
од неромските деца кои живеат во нивна
близина. Хранителот во нивното семејство
е три пати поверојатно да биде невработен
и два пати е поверојатно за нив да живеат
во пренаселени домови, со само 75
проценти шанси дека имаат тоалет внатре
во домот. Дваесет и осум проценти од
ромските семејства живеат во сиромашни
населби, во лошо изградени куќи и често
не се формално регистрирани. Дете Ром
е многу поверојатно од неромско дете да
не биде целосно вакцинирано, а немањето
адеквантна вода за пиење, електрична
енергија, загревање или санитарни
услови често придонесува и за големата
застапеност на нарушено здравје.
Само едно од седум деца Роми има шанси
да посетува предучилишно образование
споредено со едно од три деца кај
неромските деца соседи. Кај децата Роми
поголема е веројатноста да страдаат од
малтретирање и дискриминација, и едно од
десет деца Роми ќе го напушти училиштето.
Две од пет деца ќе посетуваат сегрегирано
училиште и ќе добијат образование од
послаб квалитет споредено со нивните
неромски врсници. Само едно од три деца
ќе заврши средно училиште и само три од
секои сто ќе завршат факултет – помалку
од една десетина од процентот дипломци
кои не се Роми . Три четвртини од младите
Роми се невработени или не добиваат
обука споредено со помалку од една
третина од неромската младина, и на тој
начин опстојува генерацискиот циклус на
сиромаштија. Таквите проблеми не може
да се надминат само преку Националната
стратегија за инклузија на Роми, што
претставува документ во кој што фокусот
не се става на децата. За да се исполнат
законските обврски кои ги имаат и државата
и општеството за децата Роми, неопходно
е да се воведат посебни мерки во сите
сектори, што ќе се подготвуваат и развиваат
во соработка со ромските семејства и
заедници.

339 Податоците се преземени од Регионалното истражување за Роми 2017. Листа на факти за земјата Македонија УНДП
(2018) Братислава, достапно на https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/roma/regional-roma-survey-2017country-fact-sheets.html
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Останатите деца кои имаат потреба
од специјални програми за заштита и
поддршка се децата со попреченост,
особено оние кои остануваат згрижени во
институциите. Иако владината програма
за деинституционализација е успешна,
искуствата од останатите земји покажуваат
дека мал број деца и понатаму остануваат
да бидат институционално згрижени подолг
временски период. Ризикот од злоупотреба
и експлоатација останува и понатаму
висок за овие деца, заедно со децата во
затворите, поправните домови, прифатните
центри и други помалку видливи места за
притвор, психијатриски болници и други
установи, и таквиот ризик обично се влошува
преку социјална изолираност и намалена
видливост. Неопходно е да се воспостави
силна рамка за мониторинг во најкус можен
период, како и пристап до независни
механизми за приговори, со цел најдобрите
интереси на децата да имаат централно
место во сите услуги кои се поставени и се
спроведуваат за нив.
Децата мигранти и децата кои се вратени
поради недобивање статус на азилант се
исто така особено подложни на злоупотреба
и експлоатација и постоечките услуги се
чини дека не се адекватни за нивните
потреби. Тоа е ранлива детска популација
која потенцијално може брзо да се зголеми
во следните неколку години, но, останува
нејасно дали тој фактор е доволно земен
предвид при планирањето на услугите и
ресурсите. Децата и младите лица кои се
идентификуваат како ЛГБТИ, исто така се
чини дека се во голем ризик од злоупотреба
и насилство, но, нема доволно спроведени
истражувања за да се утврди степенот или
карактерот на заканата кон нив. Сегашната
статистичка основа може ќе треба да се
измени за да се овозможи правилно и
соодветно планирање на услугите за сите
овие групи на деца.

7.2 Препораки

a. Општи препораки

1.

Нов Национален акциски план
за заштита на правата на детето
треба неодложно да се изработи, а
Националната комисија за правата
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2.

3.

на детето (НКПД) треба повторно да
се стави во функција, да се зајакне и
да се обезбедат потребните ресурси.
Административната поставеност,
структура, овластување и мандат на
Националната комисија мора повторно
да се ревидираат и соодветно да се
прилагодат со цел Комисијата да ја
преземе важната улога што ја има
во целиот екосистем за правата на
децата. Една од основните задачи на
Комисијата треба да биде ширење
на поддршката за детските права и
вклучување поголем број носители на
должност во истражувања, застапување
и програми наменети за и со децата.
Сите носители на должност треба да
бараат да се вклучи растечкиот бизнис
сектор во унапредувањето и заштитата
на детските права и да лобира со нив за
поправедно и правично општество каде
секое дете е подржано да го оствари
својот целосен потенцијал.
Како втор приоритет на НКПД
се препорачува да биде водење
едукативни јавни кампањи за да се даде
појаснување за клучните носители на
одлуки и за пошироката јавност дека
секој граѓанин ќе има придобивки од
усвојувањето пристап што се базира на
правата и е фокусиран на еднаквоста
со цел да се остварат заложбите на
државата за децата согласно ОН
Конвенцијата за правата на детето.
Комисијата треба особено да работи
на силно промовирање инвестиции во
здравје на мајки и деца, рано детско
образование и иницијативи за социјална
инклузија кои носат висок поврат за
општеството.
НКПД треба да развива стратегија за
да се подобри квалитетот на законските
процеси за носење одлуки за децата
и јасно да се постават очекувањата
од сите министерства и одделенија
во врска со консултации со децата,
семејствата и граѓанскиот сектор;
меѓуресорска координација; отчетност
и транспарентност; справување со
родовата нееднаквост и други разлики
и промовирање на социјалната
инклузија. НКПД, исто така треба да го
олесни развојот на јасни меѓусекторски
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4.

5.

6.

7.
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стратегии за да се надмине социјалната
исклученост на особено ранливата
детска популација, вклучително децата
Роми, децата со попреченост, децата
мигранти и децата кои се во притвор или
институционално згрижени.
Владата треба неодложно да изработи
и спроведе План за подготвеност
при вонредни состојби кој е по мерка
на децата со кој се спречува и се
олеснува влијанието на потенцијалните
климатски непогоди или непогоди
предизвикани од човекот врз децата
и да се зајакне резилиентноста и
капацитетот на семејствата и заедниците
за избегнување, преживување и
закрепнување од последиците на такви
непогоди.
Сите носители на должност треба
меѓусебно да соработуваат за да
се избегне потенцијална криза со
расположливиот кадар во услугите
за деца и да изработат стратегија
за подобрување на стандардот,
квалификациите и капацитетот
на младите професионалци кои
се вработуваат во услугите или
институциите за деца и за да се задржи
искусниот кадар. Стратегијата, исто така
треба да даде одговор како да се градат
раководни и професионални капацитети
и отчетност, јакнење на мотивацијата
на кадарот преку тековно, проширено
и уредено стручно усовршување и
отстранување на постоечките пречки
за добра пракса и целосен пристап до
квалитетни услуги.
Сите чинители во институциите треба
да го подобрат и прошират опсегот на
насоки што им се даваат на семејствата
во однос на пристапот до нивните права.
Согласно член 2 од ОН Конвенцијата
за правата на детето, сите материјали
кои се однесуваат на детските права
и нивните законски права треба да се
објавуваат на македонски и албански
јазик и секогаш треба да има достапен
превод на останатите малцински јазици.
Националните системи и механизми
за собирање податоци треба итно да
се надградат со цел да се обезбедат
доволно расположливи податоци во
поддршка на креирањето политики
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на основ на докази, планирањето
програми и развој на услугите за деца,
особено оние кои се поврзани со
одредени ранливи групи од детската
популација, на пример Роми, деца со
попреченост, деца во притвор, и деца
мигранти.
б. Учество на децата
1.

2.

3.

За да може изворно да се развива
култура за човекови права, децата и
младите луѓе треба да бидат поддржани
за да можат поактивно да учествуваат
во јавниот дискурс и нивните мислења
и идеи да се споделуваат. Бројот и
опсегот на организации и инцијативи во
Северна Македонија со кои се олеснува
вклученоста на децата во јавниот живот е
особено ограничен и затоа сите развојни
чинители треба да даваат проактивна
поддршка за ширење на постоечките
механизми и модели со цел децата да
учествуваат во одлуките што нив ги
засегаат. Учеството на децата треба да се
унапредува и да се олеснува како пристап,
но и како суштински аспект на јавниот
дискурс и планирање на услугите.
Потребно е да се посвети особено
внимание со цел моделите и
механизмите за учество на децата да
бидат инклузивни и да не ги следат
постоечките обрасци на нееднаквост.
Неопходни се и посебни иницијативи за
да се олесни интеракцијата и дијалогот
по етничка линија и може да бидат
потребни дополнителни ресурси за
надминување на пречките за целосно
учество во општеството со кое се
соочуваат девојчињата, Ромите, децата
со попреченост, децата од сиромашните
семејства и децата во руралните
области. НКПД треба да обезбеди дека
на тие групи им е олеснет пристапот да
даваат информации при планирањето на
националната стратегија.
Покрај постоењето модули за детските
права во курсевите за едукација и
обука на локалните медиуми, правото
на децата на приватност и понатаму
се злоупотребува во медиумите и
понатаму се маргинализираат, погрешно
и сензационалистички се прикажуваат
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прашањата и ситуациите поврзани со
деца. Децата и младите луѓе треба
да се поддржуваат во оспорувањето
на лошите практики на медиумите и
треба да им се овозможи активно да
подготвуваат, изработуваат и водат
кампања за подигнување на стандардите
за детските права во медиумите.
в. Ран детски развој
1.

2.

Со оглед на ниската стапка на опфатени
деца во предучилишното образование,
треба да се продолжи со едукативни
јавни кампањи за да се промовира
важноста на соодветната грижа,
поддршка и стимулација во најраните
години од животот. Еден аспект од
кампањата треба да се однесува на
создавање силна побарувачка за
соодветен квалитет на услуги за рано
детско образование , преку подигнување
на свеста за придобивките кај децата на
кус и долг рок. Вториот аспект треба да
стави акцент на социјалните придобивки
за заедниците и општеството во целина
и да се прикаже постоењето и вредноста
на соодветни модели кои може на брз
и исплатлив начин да се реплицираат.
Клучната порака треба да се однесува
на нивната вредност за промовирање
социјална инклузија и етничка
интеграција.
Низа разни пристапи за рано детско
образование треба да се промовираат,
меѓу кои и реформа на постоечката
мрежа на детски градинки и развој
на приватни и НВОи центри за РДО
во заедниците. Треба да постои
посебна програма за развој на РДО во
областите каде живеат малцинските
групи каде ќе се задоволат одредени
јазични и културолошки потреби на
децата од малцинското население.
Во секоја општина каде има поголемо
малцинско население треба да се
развива ангажманот на асистенти за
рано детско образование од локалните
етнички малцинства и тоа треба да
стане задолжително. Малцинското
население треба да добива поддршка
за развој на свои локални центри за ран
детски развој (РДР) каде наставниците и
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асистентите ќе бидат од нивната етничка
група и од мнозинското население.
Меѓутоа, наставниот план, начинот на
управување и кадарот во сите центри
зарано детско образование би требало
да го олеснуваат задоволувањето на
потребите на сите исклучени деца и да
ја промовираат социјалната интеграција.
Социо-емоционалниот развој,
различностите и мултикултурализмот
треба да се вградат во сите наставни
планови, материјали и обуки за рано
детско образование.
Наставните планови за детските
градинки треба да се прилагодат со цел
да се овозможи повеќе време и ресурси
да се посветуваат на едукативни и
развојни активности, наспроти само
грижа за децата. Ќе биде неопходно да
се изработи посебна програма за развој
на модули, материјали и опрема за рано
детско образование што ќе може да
одговорат на потребите на децата со
попреченост.

г. Образование
1.

2.

3.

Вредноста која со себе ја носи
основното образование за промовирање
еднаквост, просперитет, добросостојба
и социјален развој треба да добие
соодветно признание преку значително
зголемување на процентот што се
одделува од буџетот за образование, со
цел да се усогласи барем со просекот во
ЕУ.
Секој план за развој на училиште
треба да содржи посебна стратегија
за намалување на стапката на
непосетување училиште, особено
кај ромските деца. Може да се
распределува посебен буџет на
централно и локално ниво што ќе
претставува стимулација за училиштата
и општините да ја зголемат стапката
на посетување и завршување на
училиштето за децата од сиромашните и
маргинализираните заедници.
Во секое училиште треба да
постои најмалку еден механизам за
приговори кој е по мерка на децата,
а постапувањето по тие приговори
треба да стане задолжителна обврска
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на училишниот одбор и на ученичкиот
совет. За претставниците на учениците и
наставничкиот кадар треба да се обезбеди
обука и поддршка за развој на механизми
што овозможуваат учество и дијалог.
Постојниот наставен модул за
детски права треба да се зајакне
во однос на јакнење на родовата
еднаквост, социјалната инклузија,
мултикултурализмот и плурализмот.
Учениците и наставниците треба да се
охрабруваат да преземаат конкретни
иницијативи околу тие теми како дел од
модулот за детски права.
Сите училишта треба да имаат за цел
да бидат мултиетнички и мултикултурни
и да се отстрани сегрегацијата на
учениците на основ на мајчин јазик
или попреченост во кус временски
период. Треба да се направи преглед
и ревидирање на наставните планови,
учебниците и материјалите во
духот на член 29 за да се подготват
етничките мнозински групи за поголема
инклузија на малцинските групи и да
се промовираат различностите во
општеството. Ќе биде потребно да
се направат поголеми инвестиции во
обуки за наставниците, со цел децата
да можат да го усвојат наставниот јазик
и наставниците да се обучат како да
им помагаат на децата во тоа. Сите
чинители треба да дадат целосна
поддршка на тековната програма за
зголемување на бројот на наставници
од етничките малцинства и додека се
одвива тој процес, треба да се обврзат
општините да обезбедуваат места за
образовни асистенти во училиштата
каде има побројни етнички малцинства,
деца со попреченост и деца со други
посебни потреби.
Имајќи ја предвид заложбата на
национално ниво за запишување на
сите деца со попреченост во редовните
училишта и овозможувањето пристап
до образование за децата мигранти,
во обуките за наставниците треба да
се даде приоритет на културолошката
сензитивност, мултикултурализмот во
наставата и како да се надминуваат
предрасудите и стереотипите за време
на часовите.
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Министерството за образование и
наука треба строго да ја спроведе
регулативата во однос на префрлање
во друго училиште за да се спречи
прекумерниот одлив на деца од
училиштата каде се вклучени Роми. Исто
така, потребна е поголема едукација на
јавноста и застапување за да се оспори
перцепцијата кај неромското население
за ромските деца и семејства и да се
даде критика на стигмата за ромските
ученици.
8. Бројот на деца со попреченост кои
посетуваат локални училишта треба
да се евидентира на годишно ниво,
како и бројот на деца кои воопшто не
посетуваат училиште, и да се направи
посебен преглед доколку таа бројка е
далеку од националниот просек. Таквата
проценка треба да содржи и анализа на
бројот на ромски деца кои посетуваат
настава во специјални паралелки и да се
утврди дали тоа е диспропорционално
или не.
9. Со оглед на прифаќањето на МКФ
како формат за вршење проценка,
процедурата за проценка на сите
посебни потреби треба да се усогласи со
меѓународната најдобра пракса, особено
критериумите и техниките што ги
користат комисиите за проценка. Треба
да се воспостават заштитни механизми
со цел сите фактори кои се однесуваат
на јазикот, животниот стил, културата
или етничкото потекло на детето да
се препознаваат и да не се дозволи
истите несоодветно да ја изобличат
проценката, особено кога се врши на
ромски деца. Процедурата треба да се
фокусира на развој на индивидуален
образовен план за секое дете што ќе
подлежи на годишен преглед. Тоа треба
да овозможи и во идеални услови да
цели кон конечно постигнување целосна
интеграција на секое дете во редовните
училишта.
10. Социјалната инклузија ќе биде
потребно да се утврди со закон. Тоа
може да подразбира и потреба од
финансиска поддршка за да се олесни
трансформацијата на постоечките
сегрегирани училишта во мултиетнички
паралелки, но, исто така треба да се
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развиваат механизми и материјали за
да се промовира почит, толеранција и
прифаќање и проактивно оспорување
на предрасудите и етничките стереотипи
меѓу учениците, семејствата и
кадарот. Потребата кај наставниците
од натамошни обуки и поголемата
професионална поддршка за посебните
потреби на учениците треба да се
сметаат за задолжителен елемент на
редовното образование за наставници,
обуките на работното место и системите
за поддршка.
11. Потребно е да се спроведе независна
анализа за диспаритетите меѓу
општините и како тоа влијае на
образованието на учениците. Тоа треба
да даде информации за сеопфатниот
преглед на постоечките формули и
процеси за распределба на блок дотации
при што фокусот ќе биде на тоа како
најдобро да му се гарантира квалитетно
и инклузивно образование на секое дете.

3.

д. Здравство
4.
1.

2.

Со оглед дека факторите на животната
средина и социјалните и економските
фактори имаат значително влијание
на здравјето на децата, неодложно
има потреба од национален план за
справување со загадениот воздух и
други влијанија од животната средна
врз здравјето. За тоа е неопходен силен
фокус за надминување на диспаритетите
меѓу регионите и руралните и урбаните
области, меѓутоа, приоритет треба да
се даде на условите за домување и
животна средина за ромските семејства
за што ќе бидат потребни засебни
иницијативи за да домувањето за
децата Роми се подигне до утврдените
прифатливи стандарди. Обезбедувањето
чиста вода за пиење за сите семејства
треба да биде приоритетна цел.
Потребно е да се зголеми
распределбата на буџет за здравството
за да се усогласи со просекот во ЕУ,
како и прераспределба на средствата во
вкупниот буџет за јакнење на услугите
за здравјето на мајките и децата
и надминување на препознаените
диспаритети од индикаторите за здравје
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и добросостојба на основ на географска
положба, социоекономски статус и
етничко потекло. Особено е потребно
појаснување на сеопфатниот пакет на
правата за здравје на мајки и деца што
ќе се објави и доследно ќе се јакне низ
сите региони и општини.
Здравствените проекти со кои
успешно се опфатени Ромите како
дел од иницијативата на Декадата
за инклузија на Роми - на пример,
ромските здравствени медијатори и
кампањите за вакцинација - треба да
се рационализираат за да се одговори
на институционалните проблеми кои го
блокираат пристапот до здравствени
услуги за многу ромски семејства.
Имајќи ги предвид показателите за
особено лошата здравствена состојба
во ромските заедници, треба да се
регулира вработувањето на ромските
здравствени медијатори и услугата да
се прошири и во општините каде има
бројно ромско малцинство, колку што
може поскоро.
Процесот за распределба на кадар и
ресурси во примарната здравствена
заштита, а особено за гинеколозите,
треба неодложно да се прегледа и
да се развие систем што овозможува
правична и еднаква распределба на
лекари и медицински сестри во секоја
општина. Можеби ќе треба да се
ажурира договорот меѓу Министерството
за здравство и лекарските здруженија
со цел владата да може целосно да ги
оствари своите заложби за универзална
здравствена заштита и безбедно
мајчинство.
Капацитетот на медицинските сестри и
акушерки во заедниците, вклучително
и на патронажната служба треба
значително да се зголемува, и опфатот,
обемот, големината и квалитетот на
услугите треба да зајакне и прошири.
Треба да се појасни, надополни, и
прошири улогата, надлежноста и
овластувањата во рамки на системот
за здравје на мајки и деца како што
е соодветно. Неодложно треба да се
воведат мерки за развој и одржување
соодветен стручен кадар и приоритет
треба да се даде на недостигот на
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формална координација или интеракција
меѓу патронажните сестри и лекарите
од примарната здравствена заштита
(гинеколози).
Услугите за репродуктивно здравје,
ментално здравје и здравје на
адолесцентите заостануваат зад
сите останати сектори во однос на
ресурси, кадар и испорака на услуги.
Иако и понатаму треба да се стави
приоритет на јакнење на услугите за
здравје на мајки и деца, важно е да
се постигне баланс во здравствената
реформа со цел да се опфатат
здравствените потреби на поголемите
деца, адолесцентите и младите луѓе на
соодветен и задоволителен начин.

3.

ѓ. Детска заштита
1.

2.
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Развојните капацитети и структурите за
раководење треба да се надградуваат
и прилагодуваат за да се одговори
соодветно на потребите на децата и
семејствата во системот на детска
заштита. Неопходни се дополнителни
ресурси со цел да се обезбеди целосен
капацитет и професионална одговорност
на професионалците за детска заштита,
следење и оценка, а треба да се зајакнат
механизмите за контрола на квалитетот
во рамки на системот.
Иако е остварен значаен напредок
со усвојувањето на стратешки
документи и реформа на законите,
имплементацијата е сѐ уште ограничена
и без доволно распределба на буџет.
Неопходни се натамошни инвестиции
за да се обезбеди силен и правичен
систем за правда за децата во
земјата. Механизмите за управување и
координација мора да се воспостават
во поддршка на правичен пристап до
правда за децата и појаснување на
улогите и одговорностите, и на сите деца
да им се обезбеди пристап до соодветен
кадар, услуги, установи и информации.
Покрај тоа, треба да се обезбеди
придржување до националните и
меѓународните стандарди за квалитет во
процедурите и практиките во системот
за правда и останатите поврзани
услуги. Дотолку повеќе што социјалните
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реформи треба да придонесуваат за
правичен пристап на децата до правда, а
индивидуалните верувања и практики на
давателите на услуги и на населението
да го поддржуваат правичниот пристап
до правда за децата.
Министерството за труд и социјална
политика треба да соработува со
локалните власти, Министерството
за образование и наука и останатите
министерства, здруженија на родители
и организации на лица со попреченост
за да се утврди местото, состојбата,
потребите и начинот на пружање грижа
за децата со попречености кои сѐ уште
не се регистрирани од социјалните
служби. При развојот и ширењето на
националната мрежа услуги базирани во
заедницата, што се достапни за децата
со попречености, се препорачува да се
даде приоритет на трансформација на
дневните центри во услуги за поддршка
за да се олеснува инклузијата на децата
во редовните училишта и нивниот
пристап до услугите за поддршка.
4. Развојот на силен невладин сектор
што работи на заштита на децата
треба да се поддржува во соработка
со други чинители, вклучително и со
децата, родителите и заедниците.
МТСП ќе биде потребно да подготви или
усвои регулатива и рамка за следење
и поддршка за да се охрабруваат
невладини организации да спроведуваат
истражувања и да развиваат услуги во
оваа област.
Кампањите за едукација и подигнување
на свеста кои се наменети за
пошироката јавност и стручната фела
треба и понатаму да продолжат и да се
прошират. Потребно е да се спроведе
одредена кампања со која ќе им се
помогне на наставниците, здравствениот
кадар и останатите стручни лица
да препознаваат злоупотреба и
да пријавуваат случаи во кои има
сомнение за злоупотреба и притоа да
се даде соодветен одговор. Развојот на
капацитетите кај стручните лица што
се заснова на нивната информираност
за траума, програми за поддршка на
родителството наменети за родители
и старатели и механизми за безбедно
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7.

8.

пријавување и упатување за деца (во
домот и во институционален контекст)
треба да се поддржува за да се прекине
меѓугенерациското пренесување на
насилството.
Чинителите треба да развиваат рамка
за силен и независен мониторинг за
децата во притворите, институциите,
прифатните центри и останати установи
и да се инсистира секој вид државна
институција во која што престојуваат
или сезгрижени деца располага со
механизми за независни приговори, што
се лесно достапни за децата.
Потребно е да се воведат насочени
интервенции за да се обезбеди заштита
на најранливите деца, вклучително
и децата на улица, децата кои се
присилени на ран брак, децата зафатени
со миграции, и според законите и во
самата заедница, зависно од контекстот
во кој се наоѓа детето и семејството.
Кај стручните лица од сите сектори
треба да се зајакне чувството на
доделен мандат, право и одговорност за
да се обезбеди најдобрата заштита на
децата во сите фази. Тоа подразбира и
меѓуресорска соработка, споделување
информации и податоци, упатување и
меѓуресорски интервенции.

3.

4.

е. Социјална политика
1.

2.

Со оглед дека системот за социјална
заштита веројатно ќе ја дава
најголемата поддршка за голем број
сиромашни семејства и во иднина,
потребно е да се направи преглед
на севкупната распределба на
ресурси за системот и како истите се
прераспределуваат во негови рамки,
со цел да се обезбеди пристап во
социјалната заштита кој е фокусиран
на децата и е по мерка на семејствата,
како и поефективно користење на
ресурсите. Особено што има потреба да
се мери влијанието врз сиромаштијата
на семејствата со новите измени кои се
насочени кон семејствата од најниските
квинтили.
Постои јасна потреба од механизам
што ќе овозможи ефективна поврзаност
на програмите за социјална заштита

UNICEF
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со останатите општествени сектори,
на пример, образование, здравство и
детска заштита.
Исто така, постои јасна потреба да
се собираат информации и сознанија
за детската сиромаштија за да се
помогне на креаторите на политики
да го разберат карактерот на детската
сиромаштија и предизвиците со кои
се соочуваат сиромашните семејства.
Неопходни се и натамошни истражувања
за да се разгледа на кој начин детската
сиромаштија е поврзана со севкупната
сиромаштија во земјата, географската
распределеност на детската
сиромаштија, групите за кои постои
највисока веројатност да се сиромашни,
најголемите двигатели за детска
сиромаштија, итн.
Неопходно е доследно да се собираат и
да се врши дисеминација на прецизни,
сеопфатни и лесно разбирливи
информации што се однесуваат на
правата и паричната помош. Тука
треба да се вклучи и изработка на
печатен материјал на соодветните
јазици, како и печатени и медиумски
кампањи во врска со одредени права.
Информациите во електронските и
печатените медиуми треба редовно да
се ажурираат. Информациите треба да
содржат детали во врска со давачките,
трошоците и условите. Општините и
Центрите за социјална работа треба да
воспостават информативни центри на
клучни локации, по моделот на Ромските
информативни центри.
Критериумите за подобност за парична
помош или социјална помош треба да
се стандардизираат низ целата земја и
процедурите за проценка доследно да
се применуваат. За сите програми за
социјална помош треба да се користи
истиот метод со кој се пресметуваат
приходите на барателите и да се земаат
предвид истите извори на приходи,
истите членови на домаќинството/
семејството и идентична еквивалентна
скала. За да се постигне тоа, сите Центри
за социјална работа треба целосно да
располагаат со потребниот квалификуван
кадар за да одговорат на побарувачката.
Недоволната кадровска екипираност е
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6.

7.

главна пречка за пристапот и тоа влијае
на процесот на поднесување барање и на
времето за одлучување.
Потребно е да се направи сеопфатна,
но и темелна анализа на владиното
трошење за децата – или во
социјалните сектори каде децата
се клучни корисници – со што ќе
се идентификуваат областите на
потенцијална заштеда и оние во кои
што ќе може парите да се пренасочат
во буџетите наменети за деца/семејства
што даваат придобивки за децата,
и со тоа да се овозможи и подобра
искористеност на средствата во рамки
на постојните буџети за деца.
Анализа на тековниот процес на
децентрализација со фокус на децата
е потребна за да се идентификуваат
блокадите и пречките за да се усвои
холистички пристап фокусиран на

децата што се базира на нивните права
за да се одговори на потребите на
децата на локално ниво. Како дел од
тој преглед, од општините треба да се
побара да ја преиспитаат ефективноста
и ефикасноста на услугите за здравје,
образование и социјална заштита
на деца што ги обезбедуваат и да се
даде препорака за можностите што
постојат во пракса и со кои што ќе се
подобри намената, опфатот, квалитетот,
ефективноста и ефикасноста. Анализата
на постоечките модели на давање
услуги треба да помогне во градењето
на капацитетите на општините за да
развиваат нови модели со кои се дава
одговор на дебалансот и нееднаквоста
на локално ниво.
Кевин Бирн
октомври 2019
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Анекс 1: Листа на клучни соговорници

Бр.

Име

Институција

Улога

01

Бенџамин Перкс

УНИЦЕФ

Претставник во земјата

02

Елспет Ериксон

УНИЦЕФ

Заменик претставник во
земјата

03

Александар Лазовски

УНИЦЕФ

Специјалист за социјална
заштита

04

Олимпија Гроздановска

УНИЦЕФ

Офицер за детска заштита

05

Александра Ивановска

УНИЦЕФ

Офицер за детска заштита

06

Вера Кондиќ Митковска

УНИЦЕФ

Специјалист за
образование

07

Боре Пуцоски

УНИЦЕФ

Програмски офицер
(Образование)

08

Ардита Зекири

УНИЦЕФ

Програмски асистент
(Образование)

09

Данче Гудева Никовска

УНИЦЕФ

Офицер за здравство и
исхрана

10

Марија Мокрова

УНИЦЕФ

Специјалист за МДП

11

Сузи Папас Чаповска

УНИЦЕФ

Офицер за комуникации

12

Санела Шкриелј

Министерство за труд и
социјална политика

Шеф на кабинет на
министер

13

Билјана Трајковска

Министерство за труд и
социјална политика

Државен советник на
министер

14

Симона Атанасова

Министерство за здравство Кабинет на министер

15

Александра Грозданова

Министерство за здравство Претседател
– Комитет за имунизација

16

Ана Маркова

Комитет за безбедно
мајчинство

Претседател

17

Наташа Станојевиќ

ЦСР Скопје

Директор

18

Ана Панчева

ЦСР Скопје

Раководител за детска
заштита

19

Елена Ивановска

МОН

Раководител на сектор за
основно образование

20

Цена Чалоска

Државен совет
за превенција на
малолетничка
деликвенција

Потпретседател

21

Митко Чешларов

БРО

Раководител на сектор

УНИЦЕФ

Влада
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Граѓанско општество
22

Кирил Солески

ADICD

Извршен директор

23

Кирил Солески

Македонско лекарско
здружение

24

Дијана Десподов

Американска стопанска
комора (AMCHAM)

25

Надица Јанева

ЕЦД-КОР

26

Билјана Анчевска

ЕДЦ-КОР

27

Александра Теменугова

Институт за комуникациски
студии

Програмски координатор

28

Жанета Трајкоска

Институт за комуникациски
студии

Директор

29

Никица Кусиникова

Конект

Извршен директор

30

Гордана Лазетиќ

Универзитет Св. Кирил и
Методиј

Професор, Правен
факултет

31

Весна Турмакоска

ХЕРА

Директор

32

Лазар Нанев

СПМД

Судија

33

Велка Лукиќ

Македонско здружение
на медицински сестри и
акушерки

Претседател

34

Светлана Црвенкоска

МЗМП

Проектен менаџер

35

Гордана Колова

Национален младински
совет

Проектен координатор

Извршен директор
AmCham Македонија

Донатори
36

Лела Јаковлевска

УСАИД

Виш специјалист за
образование

37

Анабел Регал

ДЕУ

Програмски менаџер,
Правда и антикорупција

38

Васка Бајрамовска

Народен правобранител

Заменик правобранител за
заштита на детските права

39

Ивица Стефковски

Претприемач/родител

40

Филип Локвенец

Семеен лекар

41

Џенифер Џеладин

Универзитет на Централна
Европа

Истражувач за Роми
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