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a. Контекст 

Оваа независна анализа ја нарача УНИЦЕФ 
со цел да се идентификуваат и да се укаже на 
пречките и можностите за целосно остварување 
на правата на сите деца кои живеат во Северна 
Македонија. Намерата е да се прошири и ажурира 
постоечката база на знаења, особено во врска 
со еднаквоста и родот, со надеж дека тоа ќе го 
надополни разбирањето на моменталната состојба 
со детските права во Северна Македонија од 
страна на сите чинители. Главната цел е да се 
истакнат стратешките приоритети кои се неопходни 
за намалување на диспаритетите и справување 
со ранливостите; да се помогне во изработката 
на национална агенда за развој и да се забрза 
остварувањето на Целите за одржлив развој во 
земјата (ЦОР)1 со примена на правичен пристап.

За оваа студија е усвоен пристап кој се темели 
на правата и каде детето има централно место 
во истражувачкиот процес и притоа анализата 
на расположливите податоци се врши низ 
призмата на член 2.1 од Конвенцијата за правата 
на детето. Се разгледува состојбата на сите 
деца во земјата но, посебен акцент се става на 
особено ранливата популација и популација во 

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

ризик, односно деца Роми, деца со попреченост; 
деца кои се институционално згрижени; деца во 
притвор. Анализата е расчленета врз основа на 
пол, етничко потекло и регион, секогаш кога за тоа 
постои можност. Посебно внимание е посветено 
на однесувањето, ставовите и вредностите на 
семејствата, како и на традициите и културата 
на заедниците кои влијаат на остварувањето на 
детските права.

Суштината на оваа анализа е во разгледувањето 
на сите препреки кои го оневозможуваат или 
отежнуваат остварувањето на детските права 
преку преглед на постоечки студии, извештаи, 
анкети и статистички податоци; полу-структурирани 
интервјуа со испитаници од владата и граѓанското 
општество; консултации со клучниот кадар во 
УНИЦЕФ; и дискусии во фокус групи со примерок 
од 65 деца и адолесценти на возраст од 15-18 
години од најразлични локации и етничко и социо-
економско потекло. 

Процесот на анализата на состојбата се 
спроведуваше во согласност со Процедурите за 
етички стандарди, евалуација, собирање податоци 
и анализа на УНИЦЕФ како и според стандардите 
за истражувања во кои се вклучени деца. 
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б. Географска локација и 
демографски профил

Северна Македонија е мала земја во Југоисточна 
Европа, која на север се граничи со Србија и 
Косово2, на исток со Бугарија, на запад со Албанија 
и на југ со Грција. Земјата се наоѓа долж источно 
медитеранската миграциска рута, односно, на 
транзитната рута меѓу Грција и земјите-членки на 
ЕУ на север. Земјата се простира на површина 
од 25,713 квадратни километри, а границите се 
со вкупна должина од 899 км. Околу 80 проценти 
од земјата е ридест планински регион и околу 
два проценти е покриена со вода. Просечната 
надморска височина во земјата е 830 метри3, 
а климата е блага континентална со одредени 
влијанија на медитеранската клима.

Официјалните проценки4 според последниот попис 
во 2002 год. покажуваат дека вкупното население во 
Северна Македонија во јуни 2017 година било нешто 
над два милиони жители, со речиси подеднаков број 
мажи (50.1%) и жени (49.9%). Општо населението 

2 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

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

4 Освен ако не е поинаку наведено, податоците цитирани во овој дел се од Статистичкиот годишник на Република Македонија, 2018 
Поглавје 03 Население Државен завод за статистика (2018) Скопје 

5 Mакедонија во бројки 2012, Државен завод за статистика, Скопје, 2012
6 Државен завод за статистика, Скопје, 2013 www.stat.gov.mk
7 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 

8 IMCH Годишен извештај, Скопје, 2011

во Северна Македонија старее и тоа е очигледно 
значителен фактор за утврдување приоритети во 
здравствената и социјалната политика. 

Уделот на децата во вкупното население опаднал 
од 24 проценти во 2011 година5 на 22.5 проценти во 
2017 год., а уделот на население над 65 годишна 
возраст или повеќе во вкупното население се 
зголемил од 12 проценти во 2011 година6 на 13.5 
проценти во 2017 год. Стапката на фертилитет 
опаднала од 1.48 во 2013 год. на 1.43 во 2017 година 
и тоа не само што е под просекот на ЕУ28 (1.6), 
туку и далеку под нивото на смена на генерации 
(проста репродукција) (2.1)7. Стапката на наталитет 
на национално ниво опаднала од 11 живородени 
деца на 1000 жители8 во 2011 годинс на 10.5 на 1000 
жители во 2017 година. 

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 година, или 
на стапувањето во брак на подоцнежна возраст. 
Најголемиот број (34.7%) живородени деца се од 

72 проценти од 
населението 
живее во 
урбани 
населби, со 
најголема 
концентрација 
во Скопје (20.5 
проценти).

72%
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мајки на возраст од 25-29 години и средната возраст 
на мајките на сите живородени деца била 28.9 
години9. Постои образец 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 младоженецот10. 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 год. на 107.1 во 2017 година. 

Последниот попис во државата од 2002 година 
покажува продлабочена поделеност меѓу урбаните/
руралните области, односно 58 проценти од 
населението живее во градовите, со најголема 
концентрација во Скопје (20.5 проценти). 
Населението во руралните области е во голема 
мера пообесправено отколку населението во 
урбаните области во однос на пристапот до услуги. 
Податоците на Eurofound11 покажуваат во 2016 
година 72 проценти од населението живеело во 
урбани населби Проценките од 2017 година12 
на Државниот завод за статистика 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 македонското 
општество и се во во постојан пораст од 2000 
година. Нето стапката на миграции13 сега изнесува 
– 0.5/000 што значи дека поголем број луѓе се 
иселуваат од земјата отколку што се доселуваат. 
Половина од младите луѓе на последното 
национално истражување14 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. Полот се чини дека не претставува 
фактор во однос на плановите за иселување. 

Според пописот од 2002 год., 64 проценти 
од населението се изјасниле како етнички 
Македонци и 25 проценти како етнички Албанци. 

9 Жените и мажите во Северна Македонија ДЗС (2018) Скопје 
10 Ибид 
11 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
12 Статистичкиот годишник за Република Македонија, 2018 Поглавје 03 Население ДЗС (2018) Скопје
13 Види Стапка на миграции во Македонија, Индекс мунди на https://www.indexmundi.com/macedonia/net_migration_rate.html
14 Злветз Л./Наванти Групација Меѓусекторска проценка за младите во Северна Македонија УСАИД (2019) Скопје
15 Види Проценки и официјални бројки за Ромите во Европа ажурирано јули 2012.xls.(01) Совет на Европа достапно на https://rm.coe.

int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTM
16 Северна Македонија 2019 Извештај Eвропска комисија (мај 2019) Брисел, понатаму во текстот ИНЗ 2019
17 КПД Заклучни забелешки: поранешна Југословенска Република Македонија УНХЦХР (2010) Женева 

Етничките Албанци претставуваат мнозинство 
во северозападниот (Полошки) регион и 
претставуваат значително малцинство во Скопје, 
во североисточниот и југозападниот регион. 
Иако според официјалните податоци Ромите 
претставуваат само 2.66 проценти од вкупното 
население, според проценките на Советот 
на Европа15 ромското население во Северна 
Македонија е помеѓу 134,000 (6.5%) и 260,000 
(12.5%). Околу 43 проценти од Ромите живеат 
во Скопје, од кои половина живеат во ромската 
општина Шуто Оризари. 

в. Управување и политичка 
економија

Северна Македонија е релативно стабилна 
парламентарна демократија. Политичките партии 
се генерално етнички и Собранието го отсликува 
етничкиот состав во земјата. Од 2006 година, владата 
се формира по моделот на коалиции од партии кои 
ги претставуваат двете најголеми етнички групи. 
Последните парламентарни избори беа одржани 
во 2016 година и претседателските избори во 
2019 година. Во својот Извештај за напредокот 
на земјата16, Европската комисија истакнува дека 
културата на компромис меѓу политичките чинители 
се подобрува заради заложбите на сегашната 
влада да ги вклучи сите чинители, вклучително и 
опозицијата и граѓанското општество. 

Иако во Северна Македонија се усвоени закони, 
политики и стратегии за детските права во 
согласност со меѓународните норми и стандарди, 
сепак напредокот кон остварување на тие 
стандарди е бавен. Законски реформи може сѐ 
уште да бидат потребни, но една од главните 
препораки на17 КПД беше да се даде приоритет на 
имплементацијата, а не на реформите. Во земјата 
отсуствува договорена национална стратегија 
за унапредување и заштита на детските права, 
а законски определеното тело кое задолжено за 
следење на остварувањето на Конвенцијата се 
чини дека повеќе не е функционално.
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Земјата е административно поделена на 81 општина, 
од кои 10 се во состав на главниот град Скопје. 
Децентрализацијата претставува централна точка 
во моделот за развој на земјата, а програмата за 
фискална децентрализација на општините сѐ уште 
е во тек. Повеќето општини имаат во просек18 околу 
22,000 жители, но 34 општини се со население 
под 10,000 жители и 16 општини имаат и под 
5,000 жители. Проблемите околу ефикасноста се 
највидливи во општините со мало население, но 
повеќето општини во Северна Македонија се борат 
да обезбедат сеопфатна мрежа на услуги за деца, 
и, покрај значителниот напредок, земјата е сепак 
подалеку од располагање со одговорен и ефективен 
систем за давање социјални услуги на локално ниво 
кој соодветно ги задоволува потребите на ранливите 
деца и нивните семејства. 

За услугите за деца се чини дека важат разни 
модели на децентрализација по сектори и 
неопходно е и натаму да се врши преглед на 
нивната ефективност и ефикасност. Пречките за 
пристап стануваат поочигледни во однос на врската 
меѓу законите, политиките и стратегиите кои се 
носат на централно ниво и механизмите и системите 
за управување на испораката на услуги на локално 
ниво. Во одредени области на услуги, одлуките 
за работењето и распределбата се и понатаму од 
централно ниво, иако надлежноста за обезбедување 
ресурси е пренесена на локално ниво. Клучните 
соговорници истакнуваат дека слабиот кадровски 
капацитет, слабиот морал и високиот обрт на кадар 

18 Податоци од Светска банка Северна Македонија Преглед на јавните финансии: Сеење на семето за одржлива иднина. Светска 
банка. (2018) Вашингтон Д.Ц. 

19 Ибид. 
20 Леонцикас T. и др. Eurofound (2019) op cit. 
21 Индекс за корупцијата во Македонија, достапно на https://tradingeconomics.com/macedonia/corruption-index
22 Eurofound (2019) op cit. 
23 Индекс за човечки развој. Извештаи за земјата поранешна Југословенска Република Македонија УНДП (2018) достапно на http://hdr.

undp.org/en/countries/profiles/MKD 
24 Северна Македонија 2019 Извештај на Европската комисија op cit.

се главни фактори за лошиот квалитет на услуги и 
ограничениот пристап, и тежнеат тоа да го припишат 
на негативните влијанија од прифатената култура 
на партиски клиентелизам и политизација на 
структурите на локалната самоуправа. Меѓутоа, во 
независните прегледи19 се укажува дека неопходно 
е да се преоформи целиот систем на финансиски 
трансфери меѓу централната и локалната власт за 
да се земат предвид капацитетите и барањата на 
општините за да се зајакне и поддржи долгорочното 
планирање и развој на услуги на локално ниво.

Според студијата на Eurofound’s ЕИКЖ 201620, 
граѓаните во Северна Македонија го оцениле 
квалитетот на своите јавни услуги пониско од било 
која друга земја кандидат или земја-членка на ЕУ, и 
дека рангирањето на квалитетот значително опаднал 
за сите услуги од 2011 год. Корупцијата и политичкиот 
клиентелизам и понатаму се прашања кои создаваат 
загриженост. Северна Македонија е рангирана 
со 37 поени од 100 на Индексот за перцепција на 
корупција21 во 2018 год. ЕИКЖ 201622, исто така, 
покажува дека степенот на перцепција за корупција 
на сите услуги е повисок и од просекот на EУ28. 

По независноста, постои значителен напредок 
во економските реформи и развојот, и Северна 
Македонија сега има достигнато статус на земја со 
средно ниво на приходи. За Индексот за човечки 
развој23 во 2018год. забележан е бруто национален 
приход (БНП) по глава на жител од 12,505 и во 
ИНЗ на ЕК24 се наведува дека БДП по глава на 

Загадувањето 
на воздухот 
е на опасно 
високо ниво во 
населените и 
индустриските 
области ширум 
земјата. 
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жител е еднаков на 37 проценти од EУ28 во 2018 
год. Програмата за економски реформи на владата 
се заснова на умерено забрзување на растот од 
3.2 проценти во 2018 год. на 4.0 проценти во 2020 
год, главно како резултат на извозот, приватната 
потрошувачка и инвестициите. Меѓутоа, растот има 
многу ниска основа и земјата и понатаму е една од 
најсиромашните во Европа. 

г. Профилирање на 
хуманитарен ризик 

Со последната анализа на климатската 
топографија25 беше утврдено дека постојат големи 
варијации во врнежите и температурите. Утврдено 
е дека на високите места има приближно двојно 
повеќе врнежи на годишно ниво споредено со 
најниските места и сезонски разлики до 70°C 
меѓу летните и зимските температури. Врнежите 
на годишно ниво значително се намалени во 
последните години, а просечните температури 
се во пораст. Доколку ваквите трендови опстојат, 
општото зголемување на сушата претставува 
закана за целата територија на Северна 
Македонија. 

Во периодот од 2013 до 2017 година 
Сеизмолошката опсерваторија при Природно-
математичкиот Факултет во Скопје евидентира 27 
земјотреси со интензитет од пет до осум степени26. 
Северна Македонија е исто така склона на 
поплави, одрони од кал, одрони од земјиште, суши 
и невреме. Топлотните бранови кои се причина за 
недостиг на вода и шумски пожари се во пораст 
и како што растат температурите, се предвидува 
дека ќе има поинтензивни екстремни непогоди. 
Исто така, иако просечните врнежи е веројатно да 
опаднат, веројатно е дека деструктивните врнежи 
ќе станат поекстремни. И покрај тоа, во Извештајот 
за напредокот на земјата за 201927 се забележува 
дека нема напредок во однос на цивилната 
заштита. Иако мапирање за опасностите од 
поплави и ризиците е направено за сите области, 
во земјата сѐ уште недостасува рационализиран, 
координиран и ефикасен одговор за ублажување 
на непогодите на сите нивоа. 

25 Молинекс Н. Анализа на климатскиот пејзаж за децата во Македонија УНИЦЕФ (2018) Скопје
26 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.

27 Северна Македонија 2019 Извештај на Европската комисија (мај 2019) Брисел понатаму ИНЗ 2019
28 Види за пример BTI 2018 Извештај за земјата — Македонија Bertelsmann Stiftung (2018) Gütersloh

Загадувањето на воздухот, кое главно се должи 
на горењето дрва, сообраќајот и индустријата, 
е на опасно високо ниво во населените и 
индустриските области ширум земјата. Недостигот 
од финансиски ресурси и понатаму е главна 
пречка за воспоставување мерки за подобрување 
на квалитетот на воздухот. Меѓу останатите 
загрижености поврзани со животната средина 
спаѓаат и непреработена руда, општинскиот и 
индустрискиот отпад кој се исфрла во водните 
системи и кој потенцијално ја загадува водата за 
пиење. Децата кои живеат во ромските населби 
се особено изложени на ризикот од непрочистена 
вода и отсуството на стратегии за управување со 
отпад. 

Главен извор на енергија во Северна Македонија 
е нискоквалитетниот јаглен, кој е необновлив 
и кој загадува. Хидроцентралите во моментов 
зафаќаат околу 30 проценти од производствениот 
капацитет за електрична енергија во земјата, 
но намалувањата на врнежите како резултат 
на климатските промени претставува закана по 
овие остварувања, 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, исто така 
придонесува во голема мера за загадувањето на 
воздухот. 

Поради положбата која ја има на 
западнобалканската рута, Северна Македонија 
го спроведе транзитот на над 750,000 мигранти 
во 2015 год., според податоците на УНХЦР. 
Иако на почетокот реагираа малку хаотично, 
локалните и националните институции покажаа 
изненадувачки оперативен капацитет, но сепак 
беше искажана загриженост28 околу значителниот 
пропуст да се обезбеди правична и подеднаква 
примена на меѓународното право за мигрантите. 
Иако сѐ уште е во тек реформа на законот за 
азил и миграции и на политиките и услугите, 
земјата се чини дека е сѐ уште неподготвена за 
сличен прилив на деца мигранти, доколку тоа се 
случи во блиска иднина.
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д. Родов профил

Вредноста на Индексот за родова нееднаквост 
(GII)29 за Северна Македонија е 0.149, и се рангира 
на 35-то место од 160 земји на Индексот од 2017 
година. Правото на еднаквост меѓу мажите и жените 
е пропишано со Уставот и е поткрепено со силна 
законска рамка. Владата има усвоено национален 
акциски план за родова еднаквост (2018-2020), но, 
дискриминаторските обичаи, традиции и стереотипи 
и понатаму се широко распространети и ги 
поткопуваат основните права на жените. 

Половата структура во основното и средното 
образование е релативно подеднаква, иако бројот нa 
ученички кои продолжуваат во средно образование 
е во опаѓање. Со текот на годините, се забележува 
пораст во бројот на девојки што се запишуваат и 
завршуваат универзитетско образование, меѓутоа 
постои очигледна родова пристрасност во однос 
на големиот број женски дипломци во областите на 
општествени, хуманистички и медицински науки, 
додека пак бројот на женски дипломци во областа 

29 Со 2010 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. 

30 Ибид 
31 Ибид 
32 Северна Македонија 2019 Извештај на Европската комисија op cit.
33 Податоци од Мојсоска- Блажевски Н. Петрески М. И Ајхан О. Национално истражување за ниското учество на жените на пазарот на 

труд во Македонија: Квантитативни проценки од ново истражување на 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 ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2019 – 2023 Светска банка (2018) op cit. 

на технички и технолошки науки е понизок во однос 
на машките студенти30.

Стапката на вработеност кај жените (34.6%) е 
значително пониска отколку кај мажите (53.6%) 
и јазот меѓу стапката на економски активни 
жени (44.3%) и мажи (69.3%) е дури и поголем31. 
Родовата пристрасност и поголемата застапеност 
на жените на неформалниот пазар на труд покажува 
тенденција да се задржат платите на жените на 
ниско ниво – 39.2 проценти од жените вработени 
во приватниот сектор заработуваат пониски плати 
од мажите 32. Само 26 проценти од фирмите 
имаат жени менаџери и само 16 проценти се во 
сопственост на жени33. Со оглед на тоа што имотот 
обично е регистриран на име на сопругот или 
на роднина од машки пол, само 17 проценти од 
имотите имаат жена сопственик или ко-сопственик. 
Ниската стапка на сопствеништво кај жените го 
ограничува продуктивното користење на имотот од 
страна на жените и така се зголемуваат тешкотиите 
од пристап до финансии. Во јавниот сектор, каде 
жените претставуваат над 50 проценти од работната 
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сила, не постои разлика во платите меѓу мажите и 
жените, но постои тенденција жените да работат 
во пониско платени сектори и на пониско платени 
работни места. 

Надвор од пазарот на труд, женското учество во 
колективните активности е ограничено, родовите 
стереотипи опстојуваат, а семејното насилство 
е вообичаено. Комитетот за елиминација на 
дискриминација врз жените, во нивниот одговор34 на 
Националниот извештај во 2018 година истакнува 
дека опстојувањето на застарените родови 
стереотипи во семејството, образовниот систем 
и во општеството, претставува најголема закана 
за еднаквоста на жените во Северна Македонија. 
Во ЕИКЖ студијата35 од 2016 година се истакнува 
дека јазот помеѓу придонесот кој го даваат мажите 
и жените за задачи во домаќинството во Северна 
Македонија е меѓу највисоките во Европа - 71/10 
часа неделно споредено со просекот од 79/34 
во ЕУ. Како и во многу други земји, жените се 
соочуваат со поголем товар кога станува збор за 
балансирање на обврските на работното место 
со обврските вон работното место. Во владината 
политика веројатно ќе треба да се ревидира 
флексибилноста, или отсуството на флексибилност 
во однос на поставеноста на работното време, 
меѓутоа треба да се направи и значителна промена 

34 Комитет за елиминација на дискриминацијата на жените (2019) op cit.
35 Eurofound (2019) op cit.
36 Finance Think Документ за политики Бр.30 (2018) op cit.

во родовите релации за да се постигнат значителни 
подобрувања во животот на жените. 

ѓ. Јавни финансии 

Недоволниот буџет е значителна пречка за 
имплементација. Иако Северна Македонија сега има 
стекнато статус на земја со средни приходи, сѐ уште 
пропорционално се распределува помалку буџет за 
секторите за деца отколку во земјите на исто ниво 
во регионот на Европа и Централна Азија. Итно е 
неопходно да се направи анализа во која централно 
место ќе има детето во однос на процесите на 
буџетирање, распределба на финансии и расходи 
во Северна Македонија. Во една домашна студија36 
пресметано е дека вкупната распределба на 
буџетски средства за програми за деца во 2018 
година изнесувала 22,976 милиони денари, или 
374 милиони евра. Тоа е апсолутен пораст од 42 
проценти споредено со 2010 год., но, кога истото ќе 
се пресмета како удел од БДП, распределбата на 
финансиски средства за програми за деца опаднала 
на само 3.5 проценти од БДП во 2017 година и 10.2 
проценти од вкупните расходи. 

Исплатливоста на тековното трошење на услуги 
за деца, исто така создава одредена загриженост. 
Во некои случаи се чини дека со владините 

35% 54%

Стапка
 на вработеност  

кај жените

Стапка
 на вработеност  

кај мажите

Стапката на 
вработеност кај 
жените (34.6%) 
е значително 
пониска отколку 
кај мажите 
(53.6%).
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средства се субвенционираат оние со поголема 
заработувачка наместо семејствата кои имаат 
потреба од тоа, на пр: субвенции за детски градинки 
и исплата на родителски додаток. Тука се отвораат 
прашања генерално во врска со процесите на 
планирање, буџетирање и носење одлуки, како и 
за квалитетот на податоци на кои тие се темелат. 
За некои области, како што се здравство и 
образование, направени се добри истражувања и 
постои воспоставена солидна основа и процеси за 
собирање податоци, додека пак за ранливите групи 
деца како што се деца со попреченост и деца Роми 
се чини дека недостасуваат податоци во потребниот 
формат. Долгорочниот развој и опортунитетни 
трошоци и придобивки од одредени услуги ретко 
се земаат како фактор при планирањето и се 
чини дека исто така недостасува и способност за 
предвидување на трошокот за алтернативни модели 
на испорака на услуги. 

Независните прегледи37 укажуваат на низа 
комплексни предизвици кои имаат негативно 
влијание врз развојот и испораката на услугите на 
локално ниво. Повеќето општини не се во можност 
да ги финансираат основните надлежности, и 
оттаму, услуги кои 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 тие 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 на социјалните 
и економските диспаритети кои постојат меѓу 
општините поради местоположбата, бројноста 
на население, итн. Руралните и мали општини со 
мала даночна основа се особено обесправени. 

37 Светска банка Северна Македонија Преглед на јавните финансии: Сеење на семето за одржлива иднина (2018) op cit. 
38 Одржлив развој 2018 ДЗС (2018) Скопје стр.70-77 
39 Одржлив развој 2018 ДЗС (2018) Скопје стр.70-77. Извор за пресметување на сиромаштијата е приходот и прагот на сиромаштија се 

дефинира на 60% од среден приход по еквивализација  

На пример, во моментов општината која највеќе 
се финансира има шест пати повеќе приходи од 
општината со најмалку финансиски средства. 
Системот на трансфери треба да биде во можност 
да го ублажи таквиот дебаланс, меѓутоа во 
моментов многу малку се прави за да се разрешат 
диспаритетите и со тоа се потврдува и јакне јазот во 
однос на пристапот на децата до нивните основни 
права. Неопходно е да се дејствува рамномерно 
во повеќе димензии за да се надмине таквиот 
јаз, вклучително и јакнење на капацитетите за 
обезбедување, пристап, апсорпција и користење 
на фондови и соработка меѓу општините за 
споделување и консолидирање на услугите. Поради 
таквите диспаритети, зголемената независност 
за локални приходи во Северна Македонија 
сама по себе нема 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 поопширно за 
конкретна група на населението како што се децата. 
Во пракса, неопходен е буџет за деца во секоја 
општина кој ќе се заснова на холистичка проценка 
на потребите на децата во секоја област. 

е. Сиромаштија

Стапката на сиромаштија во Северна Македонија 
и понатаму е конзистентно висока. Во 2016 година 
стапката на релативна сиромаштија во Северна 
Македонија изнесуваше 22 проценти и ДЗС 
пресмета38 дека 41.1 проценти од населението е во 
ризик на сиромаштија или социјална исклученост 
и дека 30 проценти се сериозно материјално 
обесправени што претставува повисок процент од 
било која од соседните земји или ЕУ28. 

Децата се во голем ризик од сиромаштија во 
земјата. Врз основа на Истражувањето на 
приходите и животните услови39, Државниот завод 
за статистика пресметал дека стапката на ризик од 
сиромаштија во Северна Македонија изнесувала 
22.2 проценти во 2017 година, но речиси 30 
проценти за момчињата и девојчињата на возраст 
од 0-17 години, која е повисока од секоја друга 
возрасна група. Гледано според карактеристиките 
на домаќинствата, стапката на сиромаштија била 
најниска (5.7%) во домаќинства со едно возрасно 
лице, 65 годишни или постари и 14.2 проценти 



UNICEF  АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА НА ЖЕНИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

15

за домаќинства со деца. Меѓутоа, стапката 
пораснала на 26 проценти кај домаќинствата 
со деца и на 37.5 за домаќинства на самохран 
родител со деца. Највисоката стапка на 
сиромаштија досега (51.25%) е кај домаќинства со 
три или повеќе деца40.  

Стапката на невработеност севкупно има 
незначително опаднато од 26 проценти во 2015 
година на 21 процент во 2018 година. Меѓутоа, 
стапката на невработеност кај лица на возраст 
од 15-19 години во 2017 година изнесуваше 58 
проценти и 45 проценти за лица на возраст од 
20 – 24 години41. Невработеноста во најголема 
мерка придонесува за сиромаштијата во Северна 
Македонија, иако вработувањето не гарантира 
излез од сиромаштија за секое семејство. Постојат 
значителни проблеми кои треба да се надминат во 
врска со ниските плати, несигурноста на работните 
места и високата стапка на неформално 
вработување, кое се проценува дека во 2017 
година изнесувало 18.1 проценти42. 

40 Ибид 
41 Статистички годишник на Република Македонија, 2018 ДЗС op cit. Поглавје 07 Пазар на труд 
42 Северна Македонија 2019 Извештај на Европската комисија op cit. 
43 Овој индикатор за нееднаквост се дефинира како стапка од вкупниот приход кој го добива 20% од населението со највисок 

приход (највисок квинтил) во однос на приходот кој го добива 20% од населението со најнизок приход (најнизок квинтил). Приход 
претставува приход кој е подеднакво на располагање. 

44 Истражувањето за квалитетот на живот во Македонија беше спроведено во мај/јуни 2017. Беше подготвено од тинк тенкот 
Finance Think и опфати и поединци и домаќинства. Беа собрани податоци за демографија, социоекономски услови, 
потрошувачка, приходи, и показатели за пазарот на труд, меѓу дел од областите. 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

Северна Македонија е нерамноправно општество 
со еден од највисоките Gini коефициенти43 
(32.5) во регионот на Европа и Централна Азија. 
Вредноста на Индексот за човечки развој во 
земјата за 2017 година изнесува 0.757, заради 
што земјата спаѓа во високата категорија за 
човечки развој, но, тоа опаѓа на 0.661 кога 
вредноста на ИЧР е намалена за нееднаквоста, 
каде се губат 12.6 проценти. Иако официјалните 
статистички податоци за социјална заштита по 
етничка група не се достапни, постојат докази44 
дека етничките малцинства се посиромашни од 
општото население. Домаќинствата на етничките 
Албанци претставуваат над 40 проценти од 
најсиромашниот квинтил, каде приходите на 
располагање се само две третини споредени 
со оние на Македонците, а ромското население 
не е само концентрирано во најдолните 40 
проценти, туку се наоѓа уште подолу под 
останатите етнички групи на исходите за пазарот 
на труд, човечки капитал и други немонетарни 
показатели за сиромаштија. 

Највисока стапка на сиромаштиja
51%

Највисоката 
стапка на 
сиромаштија 
досега (51.25%) е 
кај домаќинства 
со три или 
повеќе деца. 
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ж. Секторски анализи 

Тематскиот преглед на секторите за ран детски 
развој, образование, здравство и заштита 
покажува реален напредок низ сите сектори од 
2015 година, но повеќето исти пречки сѐ уште 
го оневозможуваат обезбедувањето квалитетни 
услуги за жените и децата. Постепените 
заложбите на владите да ги јакнат законите, 
политиките и планирањето за децата доведе 
до значителен пораст во апсолутниот број 
на деца и семејства кои имаат пристап до 
остварување на своите права во последните две 
децении. Меѓутоа, инвестициите во здравството, 
образованието и заштитата не го одржаа истото 
темпо со економскиот раст и воспоставени се 
недоволни механизми за да се обезбеди дека 
оние кои ги планираат секторските услуги се 
справуваат со структурните пречки за пристапот. 
Како резултат на тоа, обезбедувањето услуги 
се чини дека е малку како крпеница ширум 
земјата и како ненамерно да ги дискриминира 
најранливите. Услугите кои се даваат во 
секој сектор се инхибирани поради недостиг 
на инвестиции; неефективно користење на 
расположливите ресурси; недоволно кадар 
и слаба мотивација кај кадарот; ограничена 
меѓусекторска координација; недоследно 
придржување до начелата за транспарентност, 

45 Види База на податоци TransMonEE достапно на http://www.stat.gov.mk/TransMonee_en.aspx
46 Република Македонија –Програма за едукација на наставници за рана математичка и јазична писменост во поранешна 

Југословенска Република Македонија. ОЕЦД (2018) достапно на http://www.oecd.org/education/ceri/UNICEF.MCD.SystemNote.pdf 
цитирано во ОЕЦД (2019) op cit

47 Северна Македонија 2019 Извештај на Европската комисија op cit. 

отчетност и добро планирање; и отсуство на 
силно граѓанско општество каде централно 
место во работата имаат децата и кое може 
да бара отчетност од чинителите и да бара 
квалитетни услуги за децата и семејствата. 

(i)  Рана грижа и развој (РГР) 

Запишувањето на деца на возраст од 3-6 години 
во предучилишно образование е зголемено од 
21.8 проценти во 2007 година на 35.5 проценти 
во 2017 година45, 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 во земјите на ОЕЦД (95 проценти)46. 
Со само околу 30 проценти деца кои посетуваат 
лиценцирано предучилишно образование во 
учебната 2018/2019 година47, запишувањето 
на децата сѐ уште е далеку под таргетот на 
ЕУ за образование и обука до 2020 год. од 
95 проценти. Меѓутоа, сегашната Сеопфатна 
стратегија за образование предвидува 
воведување задолжителна година предучилишно 
образование за деца на возраст од 5-6 години 
со цел да се обезбеди децата да бидат добро 
подготвени пред да почнат основно училиште. 
Исто така, владата има преземено мерки за 
зголемување на ресурсите и бројот на места во 
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предучилишните установи преку инвестирање 
во предучилишната инфраструктура и 
висококвалитетна обука за наставниците од 
предучилишното образование. Овие реформи 
треба да помогнат да се опфатат постоечките 
варијации кај основните компетенции на 
децата кога почнуваат основно училиште, 
кое делумно го отсликува ниското учество во 
предучилишните установи. 

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. Проблемите 
околу квалитетот 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). 

Иако предучилишното образование е претежно 
јавно, односно 98 проценти од децата што 
посетуваат предучилишно образование одат 
во јавни предучилишни установи, помалку 
од 1 процент од децата од најсиромашниот 
квинтил посетуваат предучилишно образование 

48 ОЕЦД (2019) op cit
49 Светска банка Северна Македонија Преглед на јавните финансии: Сеење на семето за одржлива иднина op cit
50 Ибид 
51 Светска банка, Поранешна Југословенска Република Македонија - САБЕР Извештај за земјата op cit.

споредено со 55.9 проценти од децата во 
најбогатиот квинтил48. Сите родители, независно 
од 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 приходи49 и оттаму, оние домаќинства 
што 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. Самохраните родители, родители 
на деца со посебни потреби и невработени 
родители е најмалку веројатно да ги користат 
услугите за грижа за децата. 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 регион50. 
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 
образование51. 

Со само околу 30 
проценти деца 
кои посетуваат 
лиценцирано 
предучилишно 
образование 
во учебната 
2018/2019 година, 
запишувањето на 
децата сѐ уште 
е далеку под 
таргетот на ЕУ за 
образование и 
обука до 2020 год. 
од 95 проценти.

30%
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(ii)  Основно образование 

Времетраењето на задолжителното образование е 
најголемо во регионот - 13 години. Најголемиот број 
ученици посетуваат јавни училишта. Сеопфатната 
стратегија за образование за 2018-2025 усвоена 
во 2018 година, ги поставува клучните активности 
за подобрено искуство од учењето кај децата – 
зголемување на уделот 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 зголеми 
релевантноста на и усогласеноста со развојните 
фази кај децата; мерење на учењето во однос на 
резултатите наместо само усвојување знаење; 
и воведување национална рамка за оценување. 
Меѓутоа, во стратешките документи не се поставени 
никакви конкретни цели за секторот и не постојат 
поставени одредници за да се зголемат резултатите 
од учењето. Недоволно развиените и недоволно 
користени системи за податоци го оневозможуваат 
развојот на политика која се темели на докази. 

Јавните расходи за предуниверзитетско 
образование во Северна Македонија се многу 
пониски од просекот во земјите на ОЕЦД52 и помали 
од повеќето слични земји. Меѓу 2011 и 2016 година, 
јавното трошење за образование како процент од 

52 Поглед на образованието 2017: ОЕЦД Индикатори. ОЕЦД (2017) Париз достапно на http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en 
53 Светска банка Северна Македонија Преглед на јавните финансии: Сеење на семето за одржлива иднина op cit
54 Ибид 
55 ОЕЦД ПИСА 2015 Резултати (Издание I): Извонредност и правичност во образованието ОЕЦД (2016) op cit

БДП опадна од 4.6 проценти на 3.7 проценти53 и 
опадна од 13.3 проценти на 11.6 проценти како удел 
во вкупните владини расходи. Но уште позначајно 
е дека анализата54 покажува дека земјите каде има 
слично трошење, во просек се за 34 проценти (112 
поени) повисоко рангирани на тестовите ПИСА. 
Сегашната искористеност на расположливите 
ресурси и отсуството на надзорни механизми се 
само дел од причините зад ограничените позитивни 
влијанија од трошењето за образованието во 
Северна Македонија. 

На повеќето училишта им недостасуваат основни 
ресурси и истражувањето на ОЕЦД55 укажува дека 
е неопходно да се обезбедат минимални стандарди 
за да се обезбедува висококвалитетно образование. 
Големиот број мали училишта и високата стапка 
на број на ученици/наставник укажува на тоа дека 
ресурсите треба многу поефикасно да се користат. 
Иако просечната стапка ученик/наставник (13.8) 
е слична на просекот од ОЕЦД (13.1), постојат 
огромни варијации меѓу општините. Ниската стапка 
ученик/наставник делумно ја отсликува потребата да 
се обезбеди повеќејазична структура на ученици, но 
наставничкиот кадар може несомнено подобро да се 
управува за да одговара на бројот на ученици. Иако 
има 10 процентно опаѓање во бројот на ученици од 
2007 година, бројот на наставници е зголемен за 10 
проценти и бројот на часови и наставници останува 
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непроменет. Покрај тоа, зголемени се платите на 
наставниците без притоа соодветно да се подобри 
продуктивноста или квалитетот. 

Северна Македонија ја има исполнето 
одредницата за „целосно” запишување во основно 
образование, но децата со попреченост и децата 
од ромските заедници и понатаму се соочуваат 
со пречки за редовно и квалитетно образование 
и обука. Покрај општо високата стапка на 
завршување на основно и средно образование, 
проценките56 говорат дека 10 проценти од 
децата во ромските заедници редовно не 
посетуваат основно училиште. Со новиот Закон 
за основно образование е предвидено децата 
со попреченост да се запишуваат во редовните 
основни училишта и на децата мигранти да им се 
обезбеди пристап до образование, а преку новиот 
проект се развиваат серија мерки за поддршка 
на инклузијата на сите деца во училиштата за 
време на тековната училишна година. Стапката 
на запишување и учество во другите степени 
на образование варира. Бруто стапката на 
запишување во предметна настава и понатаму 
е над 10 процентни поени пониска отколку во 
останатите земји во регионот и е најниска кај 
учениците од најниско социо-економско потекло и 
во руралните области57. 

56 Северна Македонија 2019 Извештај на Европската комисија op cit
57 Светска банка Подобрување на ефикасноста на образованието, Трошење за јакнење на вештините за развој цитирано во ОЕЦД 

(2019) op cit. Види исто Кон посветлна иднина за сите, Поранешна Југословенска Република Македонија Систематска дијагностика 
за земјата Светска банка (2018) op cit.

58 ОЕЦД ПИСА 2015 Резултати (Издание I): Извонредност и правичност во образованието ОЕЦД (2016) Париз достапно на http://dx.doi.
org/10.1787/9789264266490-en 

59 Тука спаѓаат Процена на јазичната писменост (ЕГРА) и Процена на математичката писменост (ЕГМА). Види УСАИД. (n.d.). Главни 
наоди и препораки од националната проценка на јазична и математичка писменост во најниските одделенија, цитирано во ОЕЦД 
(2019) op cit. 

60 ОЕЦД ПИСА 2015 Резултати (Издание I): Извонредност и правичност во образованието op cit. 

Во однос на квалитетот, во Северна Македонија 
има еден од највисоките проценти на ученици 
(52.2 проценти) кои не успеваат да покажат 
основни познавања во областа на природните 
науки, математика и читање меѓу сите земји кои 
учествуваат на ПИСА тестирањето. Над три од 
пет 15-годишни ученици немаат основни вештини 
за читање (70.7 проценти) според мерењата на 
ПИСА, споредено со 50 проценти во Албанија и 42 
проценти во Црна Гора, и за разлика од другите 
земји, уделот на ученици со лоши резултати во 
Северна Македонија е зголемен за околу седум 
процентни поени во периодот од 2000 до 2015 
година58 . Проценката на УСАИД за учењето кај 
учениците од 2016 год.59 покажа дека помалку од 
40 проценти од учениците во второ одделение ги 
завршиле подзадачите за разбирање од прочитан 
текст, споредено со меѓународната одредница од 80 
проценти.

Времето за настава во училиштата е ограничено. 
Додека наполнат 14 години, учениците во Северна 
Македонија ќе имаат околу 900 часа помалку 
настава во просек отколку учениците во други 
земји на ОЕЦД. Една од пречките за зголемување 
на времето на настава е големата застапеност 
на училишта кои работат во две смени. Постојат 
податоци60 дека на наставниците им недостасува 

70.7%

Повеќе од две третини 15-годишни ученици немаат основни вештини  за читање.
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начин на кој ќе ги откриваат и дијагностицираат 
потребите за учење кај учениците и податоците 
од ПИСА тестот во 2015 год.61 покажуваат дека 
дури и да се направи тоа, на наставниците 
често им недостасува простор за настава и тоа 
особено во училиштата кои работат во смени. 

Постои загриженост дека иницијалното 
образование за наставници несоодветно ги 
опремува новите наставници со компетенции за 
настава. Постои недоволна селекција за прием 
во иницијално образование за наставници 
на универзитетите и иако кандидатите 
за наставници имаат наставна пракса по 
училиштата, тие честопати не се подучувани 
од искусни наставници ментори. Отсуството на 
силни механизми за иницијално сертифицирање 
значи дека новите наставници можат да 
почнат со работа без никаква гаранција дека 
ги исполнуваат минималните компетенции за 
настава. Исто така, наставниците во Северна 
Македонија многу помалку учествуваат во 
стручно усовршување во споредба со многу 
други земји. 

Училиштата во Македонија се меѓу оние кои 
се најмалку социо-економски сегрегирани 
меѓу земјите учеснички на ПИСА тестот62, 
но тоа во голема мера го отсликува фактот 
дека сите ученици во земјата, независно на 
социо-економското потекло, постигнуваат 
ниски резултати од учењето. Во реалноста и 
понатаму остануваат големи нееднаквости и 
децата од малцинските заедници и децата со 
попреченост сѐ уште е помалку веројатно да 
имаат пристап до квалитетно образование и 
успешно да напредуваат во системот. Помала 
е веројатноста учениците кои потекнуваат 
од обесправени средини да се запишат во 

61 ОЕЦД ПИСА 2015 Резултати (Издание I): op cit
62 ПИСА 2015 Резултати (Издание III): Добросостојбата на учениците (2017) Париз достапно на http://dx.doi.

org/10.1787/9789264273856-en 
63 ОЕЦД ПИСА 2015 Резултати (Издание I): op cit.
64 Ибид 
65 Светска банка Подобрување на ефикасноста на образованието, Трошење за јакнење на вештините за развој цитирано во 

ОЕЦД (2019) op cit. 
66 Светска банка Подобрување на ефикасноста на образованието, Трошење за јакнење на вештините за развој.
67 ОЕЦД (2019) op cit. 

средно училиште и три пати е поверојатно 
да се запишат во предстручно или стручно 
образование отколку нивните врсници кои не 
се обесправени. Учениците од програмите за 
стручно образование 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. 

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 46 поени63. 
Во Северна Македонија постои голем јаз во 
остварувањата меѓу урбаните и руралните 
области во споредба со останатите земји 
учеснички на ПИСА тестот и учениците од 
руралните области во однос на резултатите 
заостануваат за 47 поени по природни науки 
споредено со нивните врсници од урбаните 
области (споредено со просечната разлика 
во ОЕЦД од 17 поени)64. Диспаритетите и 
понатаму опстојуваат меѓу етничките групи. 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 терциерното 
образование65. Ниските резултати може да 
ги отсликуваат лошите услови за учење, 
вклучително и степенот на квалификации на 
наставниците, претежно во етнички албански 
училишта и општини66. 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 студенти67. 
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(iii)  Здравство 

Здравствената заштита во Северна Македонија 
ја обезбедуваат јавни и приватни даватели на 
здравствени услуги кои се финансирани преку 
државниот систем за здравствено осигурување 
и одредени плаќања на партиципација. Двете 
централни институции во системот за здравствена 
заштита се Министерството за здравство (MOH) 
и Фондот за здравствено осигурување (ФЗО). 
Здравствениот систем функционира согласно 
Законот за здравствена заштита (2015) и Законот 
за здравствено осигурување (2015) каде се 
поставени параметрите за негова организациска 
поставеност, а Националната стратегија за 
здравство до 2020 претставува основен документ 
за здравствените политики во земјата. 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, вклучително и назначувањето 
на директори на локалните јавни здравствени 
установи. 

Четири национални програми за јавно 
здравство се наменети за здравјето на 
мајките, децата и адолесцентите, здравјето 

68 Институт за јавно здравје во Република Македонија. Извештај за имплементација на 4 рунда на СЗО Европската иницијатива за 
следење на гојазноста во детството (ЦОСИ) во Република Македонија. Скопје: ИЈЗ; 2017 

69 Милевска Костова Н, Чичевалиева С, Понце НА, ван Гинекен Е, Винкелман Ј. Поранешна Југословенска Република Македонија: 
Преглед на здравствените системи Eвропска опсерваторија за здравствени системи и политики/СЗО (2017) Копенхаген достапно на 
http://www.healthobservatory.eu 

на 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 до 
возраст од 1 година. Тие даваат општ придонес 
за поволните исходи во однос на пристапот 
до и користењето на услуги за ЗМД, покрај 
забележаните диспаритети на регионално ниво 
и меѓу урбани и рурални области. Во Северна 
Македонија сѐ уште не е направено сеопфатно 
истражување за консумирањето храна за да се 
процени внесувањето на макро и микронутриенти 
кај децата, но податоците од антропометриските 
мерења кај децата покажуваат дека 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 се дебели 68. 

Постои одредена загриженост дека здравствените 
служби за адолесценти во голема мера се 
потпираат на волонтерство и дека постојат 
оскудни податоци во однос на менталното здравје 69. 
Преваленцата на ХИВ останува на ниско ниво, 
со вкупно регистрирани 236 случаи меѓу 1987 и 
2014 год., кое е второ најниско ниво во регионот 
на Југоисточна Европа. Меѓутоа, треба и понатаму 
да се продолжи со следење на трендовите 
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на преваленца бидејќи бихејвиоралните 
студии покажуваат дека сѐ уште се присутни 
високоризично однесување и низок степен на 
знаење за превенцијата кај клучното население70, 
и дека ранливите деца може да бидат повеќе 
изложени на ризик отколку што тоа сега се 
прифаќа. 

Северна Македонија е единствена во групата земји 
каде трошењето за јавното здравство како удел од 
БДП постојано опаѓа во последните 15 години71, 
со 4.1 проценти во 2014 година што е далеку под 
просекот на ЕУ. Трошењето за јавното здравство 
изнесува 63 проценти од вкупното трошење за 
здравството во 2014 година, и тоа е повторно 
пониско од просекот во ЕУ72. Во 2017 год., Владата 
потроши 65 милиони евра за здравјето на децата73 
што во реалноста значи опаѓање од 0.68 проценти 
од БДП во 2010 год. на 0.63% во 2017 година, во 
време кога се влошуваа некои од показателите 
поврзани со здравјето кај децата. Просечната 
стапка на имунизација на децата опадна од 94.2 
проценти во 2010 година на 90.7 проценти во 2017 
година, и 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. 

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. 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. Давањето услуги 
на лица кои имаат потреба од континуирана 
медицинска грижа или помош е недоволно 

70 Види Луческа И. Младеновиќ Б. Заштита на репродуктивното здравје во Република Македонија: ситуациона анализа со фокус на 
човечките ресурси ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување (2019) Скопје

71 Податоци од Светска банка Северна Македонија Преглед на јавните финансии: Сеење на семето за одржлива иднина op cit.
72 Светска банка Северна Македонија Преглед на јавните финансии: Сеење на семето за одржлива иднина. 
73 Податоците во овој параграф од Finance Think Документ за политики 31 op cit. 
74 Милевска Костова Н. СЗО (2017) Копенхаген op cit.  
75 Finance Think Документ за политики 31 (2018) op cit. 
76 База на податоци за показатели за развој во светот. Вашингтон Д.Ц: Светска банка. (2017) Вашингтон Д.Ц. 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

развиено и грижата за овие лица во голема мера 
се обезбедува од членови на семејството, и тоа 
обично жените. 

Северна Македонија има релативно мал број 
здравствени стручњаци по глава на жител74 - 
стапката од 280 лекари и 421 медицински сестри 
на 100,000 жители ја рангира земјата многу подолу 
од просекот во ЕУ. Бројот на педијатри е опаднат 
од 9.54/10,000 деца во 2011 год. на 8.04/10,000 
деца во 2016 год75. Во Северна Македонија има 
17 гинеколози на 100,000 луѓе, и тоа е повеќе 
од просекот во ЕУ, но вкупниот број на акушерки 
и медицински сестри е речиси на половина од 
просекот во ЕУ. Сегашната група на гинеколози и 
акушери специјалисти старее, и бројот на општи 
матични лекари е во опаѓање. Бројот на акушерки, 
исто така, рапидно опаѓа, особено оние кои имаат 
вишо стручно образование. 

Според последните проценки76, 98.6 проценти 
од бремените жени добиваат пренатална 
здравствена заштита и на 99.9 проценти од 
раѓањата е присутен квалификуван медицински 
кадар. Меѓутоа, 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 може да укаже на несоодветен прием 
и грижа. Услугите за ЗМД се пристапни за речиси 
сите граѓани во земјата, но постојат значителни 
разлики во однос на бројот на расположливи 
лекари, нивната пристапност и квалитет, помеѓу 
регионите, општините и градовите. Трошоците 
за превоз може да бидат сериозна пречка за 
пристапот бидејќи сите гинеколози во примарната 
заштита се наоѓаат во урбаните области. 

Се намалува бројот на здравствени потреби што 
остануваат незадоволени поради високиот трошок 
за здравствена заштита, но таквите незадоволени 
потреби сѐ уште се најбројни кај домаќинствата од 
најдолниот квинтил на приходи. Во 2017 година над 
една третина од сите здравствени услуги се плаќаа 
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преку партиципација и така се создадоа социјални 
отстапувања во здравствената заштита77. 

Трошоците за партиципација неизбежно водат кон 
неформални давачки и/или плаќања, особено кај 
посиромашните и помалку образование пациенти 
кои не се доволно запознаени со своите законски 
права на здравствена заштита. Осумдесет и три 
проценти од бремените жени во Шуто Оризари се 
изјасниле дека не добиле бесплатен преглед со 
ултразвук, туку морале да платат за тоа78. Покрај 
тоа, зголемен е трошокот за здравствена заштита 
на деца79 на околу 7,000 денари на годишно ниво 
споредено со 5,860 денари за возрасните и со тоа 
се создава диспропорционално оптоварување за 
семејствата со деца, особено кај посиромашните 
семејства. 

77 Северна Македонија 2019 Извештај на Европската комисија op cit
78 Асоцијација за здравствена едукација и истражувања. Четврта карта со оценка од заедницата за здравствена заштита за време 

на бременоста, раѓањето и постнаталниот период кај ромските жени во Шуто Оризари, ХЕРА (2016) Скопје достапно на: http://hera.
org.mk/wp-content/uploads/2016/07/cetvrta-karta-web.pdf 

79 Податоци од Finance Think Документ за политики. 31 (2018) op cit. 

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 тие мора да се надминат 
преку заеднички заложби на здравствениот и 
останатите сектори, меѓу кои и образование, 
вработување и домување. Во 2012 година, 
во Северна Македонија успешно беше 
воспоставена мрежа на ромски здравствени 
медијатори со цел да се подобри здравјето 
кај Ромите и нивниот пристап до здравствена 
заштита преку подобрување на комуникацијата 
меѓу ромските заедници и системот за 
здравствена заштита. Таа мрежа треба целосно 
да се интегрира во националниот систем за 
здравствена заштита. 

94% 90%

2010 2017
 Стапка на имунизација

Просечната стапка на имунизација на децата опадна од 94.2 проценти во  
2010 година на 90.7 проценти во 2017 година.
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(iv)   Детска заштита

Постојат незначителни емпириски податоци 
во Северна Македонија во однос на појавата, 
зачестеноста и типологија на насилство во 
кое се вклучени деца, и не се лесно достапни 
основните податоци во однос на детската 
заштита. Таквиот недостаток на ажурирани 
податоци може делумно да се должи на 
општествените ставови каде насилството врз 
децата генерално не се прифаќа како проблем, 
и културата на стручните лица според која се 
смета дека тоа не е приоритет кој треба да се 
пријавува. Насилството сѐ уште е нашироко 
прифатено како валидна и ефективна форма 
за поправање на однесувањето и казнување 
на децата во семејствата, заедниците и 
училиштата, а во една неодамнешна студија80 
се укажува дека стручните лица ширум Северна 
Македонија се амбивалентни и со двојни 
ставови околу нивната законска обврска да ги 
пријавуваат сите сомнежи или загрижености за 
насилство или злоупотреба на деца. 

80 Минтон СЈ и др. Идентификација, проценка и препораки за механизми за одговор од државата во однос на превенција, 
идентификација, известување, упатување и заштита во случаи на насилство врз децата во системот за детска заштита во 
Поранешна Југословенска Република Македонија УНИЦЕФ (2018) Скопје, понатаму во текстот НВД 2018

81 Ибид 
82 Минтон СЈ и др. (2018) op cit. 
83 Види https://www.state.gov/2016-17-advancing-freedom-and-democracy-report/#_ednref33
84 Mакедонија 2018 Извештај за човековите права на Стејт Департмент (2019) Вашингтон достапно на https://mk.usembassy.gov/wp-

content/uploads/sites/249/NORTH-MACEDONIA-2018-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
85 Извештај на Комитетот за превенција на тортура за Владата на “поранешна Југословенска Република Македонија” за посетата на 

“поранешна Југословенска Република Македонија” спроведена 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 

86 Северна Македонија 2019 Извештај на Европската комисија op cit.

Општо земено, наставниците во студијата НВД 
од 2018 година81 оцениле дека има само мал 
степен на присуство на насилство во училиштата 
и учесниците во студијата82, меѓу кои и лекари, 
генерално сметале дека насилството е ретко 
во институциите за згрижување деца и дека 
најчесто е врсничкото насилство. Меѓутоа, 
Извештајот на Стејт департмент за човековите 
права во Македонија од 2016 година83 укажува 
на отсуство на отчетност за злоупотреба во 
домовите за деца без родители, прифатилиштата 
и притворските одделенија. Во извештајот за 
2018 година84 се истакнува дека во земјата сѐ 
уште постојат поправни установи за малолетници 
каде не се исполнуваат меѓународните 
стандарди и Комитетот за превенција на тортура 
(КПТ)85 во извештајот за 2017 година истакнува 
дека со закон сѐ уште се дозволува десет дневен 
престој во самица како дисциплинска санкција 
за малолетници. ИНЗ на ЕК во 2019 година 
истакнува86 дека не се направени подобрувања 
во материјалните услови и расположливоста 
на образование за децата во притвор и дека 
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неопходно е итно да се најде решение за лошите 
услови во полициските станици, установите за 
социјална заштита и психијатриските установи. 
Во 2018 година, 55 деца беа задржани во 
Прифатниот центар за странци, од кои 37 беа 
непридружувани деца87.

Со оглед на податоците, колку и да се чинат 
неповрзани, кога станува збор за повредата на 
детските права во системот за детска заштита 
во Северна Македонија; бројот и различноста 
на места за ограничување на слободата на 
движење на децата од страна на службеници 
на државата; неприфатливите аспекти на 
условите за нивни престој; и акутниот недостаток 
на современи истражувања и анализи на 
контекстот, би било соодветно доколку се 
воведе национална рамка88 за редовен, тековен 
и независен мониторинг и известување за 
состојбата со децата во сите државни институции 
од било кој тип во земјата, заедно со тековната 
стратегија за деинституционализација. 

Националната стратегија за 
деинституционализација (2018-2027) има за 
цел да обезбеди ниедно дете под 18 годишна 
возраст да не биде сместено во институција. 
Бројот на деца во институции опадна од 182 во 
2017 година на 43 во 2019 година и заклучно 
со март 2019 година89, 384 деца се сместени во 
згрижувачки семејства.    

Во тек е развој на дополнителни сервиси во 
заедниците што несомнено го намалува ризикот 
од насилство врз децата, но потенцијалот за 
злоупотреба и запоставување постои во сите 
форми на алтернативно згрижување. 

Кривичниот закон е генерално во согласност 
со европските стандарди и предвидува 
криминализација на трговијата со луѓе и онлајн 
детска порнографија. Законот за семејство и 
Законот за детска заштита нудат конкретни 
мерки за заштита на децата од насилство, 
злоупотреба и запоставување. Со двата закони 
се дава примарна надлежност за детска 
заштита на Центрите за социјални работи 
(ЦСР). Во земјата постои мрежа од триесет 

87 МЗМП (2019) Скопје op cit 
88 Defence for Children International (DCI) Белгија веќе има изработено таква рамка. Види Grabdfils S. et al ПРАКТИЧЕН ВОДИЧ 

Mониторинг на местата каде децата се лишени од слобода DCI Белгија (2016) Брисел
89 Податоците се добиени од УНИЦЕФ Скопје. Податоците се прецизни заклучно со 30 јуни 2019. Број на деца во згрижувачки 

семејства заклучно со март 2019. 
90 Минтон СЈ и др. (2018) op cit. 
91 Северна Македонија 2019 Извештај на Европската комисија op cit. 

ЦСРи и повеќето покриваат повеќе од една 
општина. Иако општините имаат надлежност за 
давање социјални услуги, тие не се пренесени 
на ЦСРи и сѐ уште со нив директно управува 
Министерството за труд и социјална политика. 
Неопходно е да се постават силни формални, 
законски и задолжителни врски со општините 
и останатите даватели на услуги на локално 
ниво за да се обезбедуваат холистички, 
сеопфатни и исплатливи услуги за поддршка 
на семејствата, но таквите врски се чини 
дека не се воспоставени со сегашниот модел. 
Меѓуинституционалните иницијативи на локално 
ниво се чини дека се развиваат спорадично 
наместо како дел од планирана стратегија која 
поддржува холистички пристап и овозможува 
доследна рационализација, проширување и 
развој на услуги за деца и семејства и најдобра 
искористеност на ограничените ресурси во 
полза на клиентите. 

Детската заштита е само еден елемент на 
опсежната надлежност за давање социјални 
услуги каде спаѓа и администрирањето 
на системот за парична помош. Процесот 
на исплата на социјална помош сега е 
рационализиран и постои значителен напредок 
во грижата базирана во заедницата и ресурсите 
за заштита во последните неколку години. Исто 
така направени се измени и во описите на 
работните места и во работните практики, но 
системот на ЦСРи е сѐ уште преоптоварен и се 
смета дека моралот на кадарот во ЦСРи е на 
ниско ниво. 

Покрај последните развојни случувања за 
грижа базирана во заедницата, студијата за 
НВД од 2018 година90 укажува дека во Северна 
Македонија има најниска стапка на згрижувачки 
семејства/старатели во регионот. Исто така, 
се истакнува дека во земјата има втора по 
големина највисока стапка на деца кои се во 
судир со законот во целиот регион и дека и 
понатаму се става акцент на казнувањето и 
ставањето во притвор, наместо на превенција 
и рехабилитација. Судските реформи се во 
тек веќе неколку години, но ИНЗ на ЕК за 2019 
истакнува91 дека отворањето на пробациски 
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служби и понатаму се одложува во 2018 год. 
Меѓутоа, по усвојување на релевантните 
подзаконски акти во мај 2018 год, судовите 
почнаа постепено да изрекуваат алтернативни 
санкции на притворот.

Северна Македонија во Извештајот за трговија со 
луѓе92 беше поставена на Ниво 2 во 2018 година 
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. Владата 
идентификуваше девет жртви, вклучително 
и шест жртви на трговија за сексуална 
експлоатација во 2018 година, од кои три беа 
деца. Во извештајот во 2019 година93 се истакнува 
дека ќе бидат неопходни и дополнителни 
прифатилишта за жртви на сексуално и родово 

92 Извештај за трговија со луѓе 2018 Министерство за труд на САД (2019) Вашингтон Д.Ц. 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 темелат на официјални податоци. 

93 Северна Македонија 2019 Извештај на Европската комисија op cit

базирано насилство и трговија со луѓе за да може 
да се исполнат стандардите од Истанбулската 
конвенција. 

Помеѓу ЦСРи постојат диспаритети на 
регионално ниво и меѓу урбаните и руралните 
области и иако во повеќето ЦСРи тимовите за 
социјална заштита имаат социјални работници, 
психолози, педагози и правници, сите овие 
стручни профили не се застапени во сите ЦСРи. 
Ресурсите и капацитетите не се подеднакво 
распределени и некои општини располагаат со 
подобри ресурси од други општини. Студијата 
за НВД од 2018 година 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 ЦСРи. 

Северна Македонија има најниска стапка на згрижувачки семејства/
старатели во регионот. 
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Повеќето ЦСРи 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 истражување94 
покажува дека некои од тие дневни центри не 
се отворени или пак престанале со работа. 
На семејствата со деца со попреченост во 
руралните области им недостасуваат сервиси 
со соодветна местоположба и превозот е 
достапен само за некои од дневните центри. 
Некои од нив, исто така истовремено 
обезбедуваат услуги за мешани групи на деца и 
возрасни лица, каде има импликации во однос 
на заштитата, и повеќето центри тежнеат да 
се фокусираат на грижа, наместо на поддршка 
за инклузија на децата во детските градинки и 
училиштата95. 

Иако истражувањето96 покажува дека многу 
деца во земјата се во ризик од злоупотреба97, 
сите чинители генерално прифаќаат дека 
Ромите и понатаму се изложени на највисок 
ризик од сиромаштија и обесправеност 

94 Ибид. 
95 Види исто Михајлова Н. и др. Проценка на алтернативни форми на згрижување и сервиси за поддршка на семејствата со деца со 

попреченост УНИЦЕФ (2016) Скопје op cit.
96 Види Минтон СЈ и др. (2018) op cit.
97 Види ГФК Скопје стражување за знаењата, ставовите, практиките и социјалните норми на родителите и старателите во врска со 

насилните форми на дисциплинирање деца УНИЦЕФ (2017) Скопје
98 Северна Македонија 2019 Извештај на Европската комисија op cit
99 100 Годишен извештај, 2018 Правобранител на Република Македонија (2019) Скопје op cit.  

и е многу поверојатно да страдаат од 
дискриминација, социјална исклученост и 
предрасуди споредено со други етнички 
групи. Правобранителот98 известува за 337 
деца питачи кои се евидентирани на улиците 
во 2017 година, од кои 328 се Роми од сите 
возрасни групи, вклучително и бебиња. 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 заштита 
од дискриминација, 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 даде извештај99 за 21 
претставки поврзани со дискриминација на деца 
со попреченост. Децата зафатени со миграции, 
децата кои остануваат во институциите и децата 
во притвор се исто така особено ранливи на 
насилство, злоупотреба и експлоатација иако 
постојат недоволни податоци или документација 
за нивната состојба. 
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(v)  Социјална заштита 

Покрај статусот на земја со средни приходи, Северна 
Македонија сѐ уште е посиромашна од повеќето земји 
во ЕУ, а речиси една третина од населението се смета 
дека е ранливо. Во текот на последната деценија 
постигнат е значителен напредок во извлекување 
на населението од сиромаштија, 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). Оние кои имаат најмалку придобивки од 
зголемениот економски просперитет се семејствата 
од руралните области и оние кои живеат во северните 
региони и етничките малцинства. На северозапад и 
североисток, сиромаштијата изнесуваше приближно 
40 проценти, додека стапката на сиромаштија во 
Скопје и во југоисточниот регион останува близу до 
националната стапка, а сиромаштијата во останатите 
региони е опадната на 10 до 14 проценти100. Иако 
не се достапни официјални статистички податоци за 
социјалната заштита по етнички групи, наодите од 
Истражувањето за квалитетот на живот101 од 2017 
година укажуваат дека албанските домаќинства 
претставуваат над 40 проценти од најсиромашниот 
квинтил, споредено со приходите на само две 

100 Ибид 
101 Истражувањето за квалитетот на живот во Македонија беше спроведено во мај/јуни 2017. Беше подготвено од тинк тенкот Finance 

Think и опфати и поединци и домаќинства. Беа собрани податоци за демографија, социоекономски услови, потрошувачка, 
приходи, и показатели за пазарот на труд, меѓу дел од областите. 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 Светска банка (2018) Вашингтон

102 Кон посветла иднина за сите Поранешна Југословенска Република Македонија Систематска дијагностика за земјата Светска банка 
(2018) op cit.

103 Одржлив развој 2018 ДЗС (2018) Скопје стр.70-77. T Извор за пресметување на сиромаштијата е приходот и прагот на сиромаштија 
се дефинира на 60% од среден приход по еквивализација.  

третини од Македонците. Половина од таквата 
разлика и понатаму опстојува дури и по контрола 
на останатите социодемографски карактеристики. 
Ромското население не е само концентрирано во 
најдолните 40 проценти, туку исто така е далеку под 
етничките Македонци во однос на резултатите на 
пазарот на труд, човечки капитал и други немонетарни 
показатели за сиромаштија. Половина од 
работоспособното население нема работа и според 
Светска банка102, етничкото потекло многу повеќе 
дава појаснување за нееднаквоста во пристапот до 
можности за работа во Северна Македонија отколку 
било каде на друго место во регионот. 

Децата се во висок ризик од сиромаштија во 
Северна Македонија. Државниот завод за 
статистика103, пресметал дека стапката за ризик 
од сиромаштија изнесувала 22.2 проценти во 2017 
година, но речиси 30 проценти за децата на возраст 
од 0-17 години. Врз основа на карактеристики на 
домаќинствата, стапката на сиромаштија беше 14.2 
проценти за домаќинства без деца, но пораснала 
на 26 проценти за домаќинства со деца и на 
37.5 проценти за домаќинства со еден родител. 
Највисоката стапка на сиромаштија досега (51.25 
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проценти) се однесува на домаќинства со три или 
повеќе деца104.  

Изработката и администрирањето на 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. Мерките за социјална заштита за деца 
потпаѓаат под четири програми, кои се спроведуваат 
и надгледуваат од страна на Министерството за труд 
и социјална политика – детска заштита; социјални 
бенефиции и помош; институционално згрижување; 
и вонинституционална заштита105. Тие се поставени 
со цел да се подобри стандардот и квалитетот на 
живот за сите деца, додека истовремено се создаваат 
услови за грижа и заштита на деца од ранливи 
семејства и семејства во социјален ризик. Програмата 
за социјална заштита, на пример, вклучува четири 
меѓусебно поврзани елементи – законска заштита 
на детските права и стручна поддршка за ранливи 
семејства; пристап до сервиси за поддршка 
базирани во заедницата; грижа и образование за 
деца на предучилишна возраст; и институционални 
и алтернативни опции за згрижување базирани во 
заедницата. 

Севкупниот буџет на Министерството за труд и 
социјална политика се состои од неколку компоненти 

104 Ибид 
105 За поцелосен опис и анализа види Богоевска Н. Светска банка (2017) Скопје op cit. и Finance Think Документ за политики бр.30 

Колкав износ распределува државата за образование и социјална заштита на децата? УНИЦЕФ (2018) Скопје 
106 Освен ако не 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.

- (i) социјална заштита (тука спаѓа социјална помош 
како што е парична помош и социјално осигурување, 
односно пензии и исплати за попреченост, како и 
плати за вработените во ЦСРи, итн.); (ii) детска 
заштита (тука спаѓаат расходи кои генерално се 
поврзани со детски градински и рано учење); (iii) 
труд (тука спаѓаат расходи поврзани со програми 
за пазарот на труд, стандарди за безбедност на 
работното место, права од работен однос, итн.); 
и (iv) друго (мигранти, вонредни состојби, итн.). 
Обезбедувањето социјални бенефиции, помош и 
услуги е во надлежност на мрежата на Центри за 
социјални работи и установи за социјална заштита, 
на начин на кој тоа е уредено со Законот за социјална 
заштита, Законот за детска заштита, Законот за 
семејство, и сродни подзаконски акти. Стратешки 
документи, како што се Националната стратегија 
за намалување на сиромаштијата и социјалната 
исклученост за 2010–20 и Националната програма за 
развој на социјалната заштита 2011–21 ги поставуваат 
целите за социјална заштита и одредуваат што треба 
да се преземе за исполнување на тие цели. 
 
Со околу 14 проценти од БДП106, 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 има најголем удел во трошењето за 

Речиси третина од децата во земјата се изложени на ризик од сиромаштија.
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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 децата107. 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 ЕЦА. 

Во мај 2019 година, земјата усвои нов Закон за 
социјална заштита. Со новиот закон се одржува 
неусловеноста, се поставуваат и други финансиски 
права кои се интегрирани во социјалните услуги 
кои се нудат. Досега сѐ уште има недоволен број 
истражувања за влијанието на пакетот бенефиции 
и административните 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. 
Подеднакво важни се законските измени за социјални 
услуги за лица со попреченост, на пр: лична 
асистенција, домашна асистенција и сервиси за грижа.

Повеќето мерки во системот за социјална заштита 
имаат за цел да се поддржат родителите во растењето 
на нивните деца и вклучуваат 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. 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. 

Структурата на системот за социјална помош е 
неправична, пришто значителен дел оди во програми 
кои не се темелат на подобност на корисниците 
според приходите/средствата, и на намалување 
на бенефициите за најсиромашните семејства. 
Севкупното трошење на програми кои се темелат 
на подобност на корисниците според приходите/
средствата опаднало од 0.82 проценти од БДП 
во 2008 година на 0.6 проценти во 2017 година, 

107 Finance Think Документ за политики бр.30 (2018) op cit. 
108 Намалување на сиромаштијата, споделен пропсперитет и нееднаквост во Северна Македонија во посткризниот период (2009-2013) 

Светска банка (2016) Вашингтон 
109 Стапката на сиромаштија е поставена на 20-иот перцентил од распределеноста на населението, и тоа овозможува да се споредуваат 

резултатите со текот на времето и меѓу земјите. Се мери како удел на населението кое живее под 60 проценти од средниот приход на 
домаќинство по приход на секое возрасно лице.

а трошењето на програми кои не се темелат на 
подобност на корисниците според приходите/
средствата речиси двојно се зголемило. Не е јасно 
дали тоа и понатаму ќе продолжи со новите мерки. 
Високата стапка на сиромаштија и ограничените 
можности за вработување во Северна Македонија 
се чини дека се контраиндикации за овој начин 
на финансирање на социјалната заштита. 
Сиромаштијата и нееднаквоста сѐ уште се високи 
споредено со земјите од истата група во регионот108, 
и иако релативната стапка на сиромаштија109 во 
Северна Македонија беше 22 проценти во 2016 година 
и само околу пет проценти живееја во домаќинства 
каде најмалку еден член е примател на социјална 
помош или поврзани бенефиции. 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. 

За максимална исплатливост на социјалната заштита 
и влијание врз децата и семејствата ќе биде неопходно 
значително да се зголеми опфатот на семејства во 
најниските квинтили и масовно пренасочување на 
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 се чини 
дека е зголемен повеќе од трократно, споредено со 
39 процентно зголемување на платите. Најверојатно 
тоа се должи на воведувањето родителски додаток 
за трето и четврто дете што започна во 2009 година 
и за кој трошоците прогресивно растеа секоја година. 
Останатите програми наменети за сиромашни и 
ранливи деца и семејства изнесуваат околу 3.9 
проценти од вкупните средства распределени за 
социјална заштита во 2018 година. 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.
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З. Двигатели на нееднаквоста 

(i)   Отсуство на култура за човекови права

Иако земјата има усвоено закони, политики 
и стратегии согласно меѓународните норми и 
стандарди во секој сектор, бавен напредок се 
остварува во остварувањето на тие стандарди. Во 
општеството генерално нема развиена култура 
на човекови права и нормите за детски права 
не се втемелени во општественото однесување 
или планирање на услугите. Во земјата 
недостасува договорена национална стратегија 
за унапредување и заштита на детските права 
и законски определено 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. Преостанува уште многу 
работа за да се зајакне и прошири групата која 
ќе дава поддршка за детските права во Северна 
Македонија. 
 

(ii)  Сегрегација, социјална исклученост и  
 нееднаквост

Иако поради големината на земјата и малобројното 
население се стекнува впечаток на општествена 
кохезија, Северна Македонија претставува 
сегрегирано и слоевито општество во кое 
Џини коефициентот укажува на висок степен 

110 Eurofound (2019) op cit. 

на нееднаквост. Иако социјалните институции 
постојано тежнеат да ја поправат таквата 
состојба, заедниците и понатаму покажуваат 
тенденција да бидат дефинирани според 
етничкото потекло, а социјалните норми и 
обрасци и натаму ја јакнат етничката сегрегација, 
наместо да ја јакнат социјалната инклузија. 
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. Важно е таквите етнички 
разлики и нееднаквности да бидат експлицитно 
идентификувани и да бидат надминати во врска 
со 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. Исто така постојат силно изразени 
разлики меѓу урбаните и руралните области и 
значителни социо-економски јазови кои и натаму 
се продлабочуваат помеѓу регионите, особено 
Скопје и останатиот дел на земјата. Студијата 
ЕИКЖ од 2016 година110 потврдува постоење висок 
степен на стигма и социјална исклученост кои се 
припишуваат на сиромаштијата. 

Родовата нееднаквост сѐ уште значително 
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, така што во пракса, 
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жените и девојчињата носат поголем товар 
од сиромаштијата и многу поспоро добиваат 
придобивки од зголемениот просперитет. Родовите 
стереотипи исто така се значително поволни за 
семејно и родово базирано насилство. Потребни 
се значителни инвестиции за родова еднаквост и 
еднакви можности, 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 родовиот дебаланс треба да биде клучен 
елемент на секоја развојна стратегија. 

(iii)  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 сите не се 
целосно усогласени со начелата и одредбите на 
Конвенцијата на ОН за правата на детето111. Иако 
законска реформа е неопходна во многу области, 
во завршните забелешки на КПД112 приоритет се 
дава на имплементација на постоечките закони, а 
не на нивната реформа. 

Недоволниот буџет е сериозна пречка за 
имплементацијата. Иако Северна Македонија сега 
има стекнато статус на земја со средни приходи, 

111 Види Давитковски Б. и др Кoмпаративен преглед на законодавството во Република Македонија и Конвенцијата за правата на детето, 
Mинистерство за правда на Република Македонија, Скопје, May 2010 

112 Заклучни забелешки: поранешна Југословенска Република Македонија КПД (јуни 2010) Женева 

сѐ уште пропорционално се распределува помалку 
буџет за за секторите за деца отколку во земјите 
на исто ниво во регионот на Европа и Централна 
Азија (ЕЦА). Итно е неопходно да се направи 
анализа во која централно место ќе има детето во 
однос на процесите на буџетирање, распределба 
на финансии и расходи во Северна Македонија, 
за да се направи преглед на ефективноста на 
сегашните начини на трошење за услугите за 
деца. Во некои случаи се чини дека со владините 
средства повеќе се субвенционираат оние со 
поголема заработувачка, отколку семејствата кои 
имаат потреба од тоа и тоа создава загриженост 
генерално во врска со процесите на планирање, 
буџетирање и носење одлуки, како и во однос на 
квалитетот на податоци на кои тие се темелат. 
За некои области, како што се здравство и 
образование, направени се добри истражувања 
и постои воспоставена солидна основа и процеси 
за собирање податоци, додека пак за ранливите 
групи деца како што се деца со попреченост и деца 
Роми се чини дека недостасуваат податоци во 
потребниот формат. 
  

(iv)  Кадар, стручни лица и практичари 

На перцепцијата на јавноста во врска со 
назначувањата на позиции во јавната служба, 
распределбата на ресурси и развојот на 
програми може да се влијае преку политички 

Само 26% од фирмите имаат жена раководител.

26%74%
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процеси, замолчување на приговорите за лошите 
услуги или дискримирачки практики. Законот 
за вработените во јавниот сектор предвидува 
вработување на основ на заслуги, но сѐ уште 
не се применува во целост и сѐ уште не е 
воспоставен ефективен и сеопфатен систем за 
управување со остварувањата. Меѓу останатите 
фактори кои го попречуваат формулирањето 
на политики и испораката на услуги, спаѓаат 
и стареењето на работната сила, ниската 
мотивација на кадарот и ригидните, хиерархиски 
и централизирани синџири на управување со 
кои се одзема моќта на локалните менаџери и 
стручни лица. 

Опаѓањето на квалитетот на стручно образование 
кое е достапно во клучните области за децата 
откако се отвори пазарот за нови универзитети 
во Северна Македонија е друг значаен фактор 
кој има негативно влијание врз остварувањето 
на детските права. Земјата помалку троши 
на терциерното образование во споредба со 
земјите од истата група и тоа неизбежно има 
негативно влијание врз стручните квалификации 
кои ги стекнуваат дипломираните студенти. 
Затоа е неопходно итно да се одговори на 
таквата состојба пред да се дојде до отсуство на 
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. 

Може да биде потребно да помине одредено време 
додека владините инцијативи за подобрена етничка 
застапеност во јавната служба дадат како 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 времени договори за давање 
соодветни услуги и надминување на нееднаквоста 
меѓу етничките групи.

(v)  Систем, структури и испорака на услуги 

Значителни пречки за пристап на децата до 
правата кои им се законски дадени се јавуваат 
во однос на поврзаноста на законите, политиките 
и стратегиите кои се носат на централно ниво 
со механизмите и системите за управување 
на испораката на услуги на локално ниво. 
Пренесувањето на надлежноста, ресурсите и 
овластувањата на општините за да развиваат 

113 Програми за имплементација на процесот на децентрализација и развој на локалната самоуправа во Република Македонија 2011-
2014, Министерство за локална самоуправа (2011) Скопје

услуги е клучен елемент на владиниот развоен 
модел и програма113 за спроведување на 
децентрализацијата која функционира од 2011 
година. Меѓутоа, давањето услуги на локално 
ниво и понатаму е нецелосно и се чини дека се 
применуваат разни модели на децентрализација 
по секторите во однос на услугите за деца, а 
тоа оневозможува да се развие холистички и 
интегриран пристап кој се темели на правата за да 
може да се задоволат потребите на децата.

Критиките кои се упатуваат 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 нуди решение за 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, 
а услугите како образованието се недоволно 
финансирани. Приходите од локалните даноци 
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 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 не успеаја да го одржат темпото 
на пренесување надлежности за расходи на 
локално ниво, особено во руралните 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 и соработка меѓу општините за 
споделување и консолидирање на услугите за 
деца. Во моментот не постои договорен механизам 
или формат кој овозможува на единиците на 
локалната самоуправа да направат холистичко или 
стратешко планирање за услугите за деца на начин 
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на кој ќе се обезбеди координирано и исплатливо 
давање услуги за семејствата во локалните 
заедници. Може да биде особено корисно доколку 
се дискутира за развој на буџетирање и планирање 
по мерка на децата со Заедницата на единиците 
на локалната самоуправа на Република Северна 
Македонија. 

(vi)  Приоритетни групи 

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 која им следува. Меѓутоа, 
за одредени групи во детската популација 
неопходни се интензивни, концентрирани и итни 
активности за да се ублажи сиромаштијата, 
исклученоста и отворената дискриминација со која 
се соочуваат. 

Приоритет треба да се даде на децата Роми114. 
Осумдесет и седум проценти од децата Роми 
родени во Северна Македонија 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 каде нема соодветна вода 
за пиење, електрична енергија, загревање или 
санитација. Едно дете Ром е многу поверојатно од 
неромско дете да не биде целосно вакцинирано. 
Како резултат на тоа, кај децата Роми има 
повисоки стапки на морбидитет и морталитет 
отколку кај целото население. Детето Ром има 
само 1 на 7 шанси да посетува предучилишно 
образование споредено со 1 на 3 шанси за 
неромските деца соседи и едно дете Ром на десет 
деца ќе го напушти училиштето. Две од пет деца 

114 Податоците се земени од Регионалното истражување за Роми 2017. Листи 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

ќе добијат образование од послаб квалитет во 
сегрегирано училиште. Само едно на три деца ќе 
заврши средно училиште и само три на секои сто 
ќе заврши факултет – помалку од една десетина 
од процентот на дипломци кои не се од ромска 
националност. 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. За да се исполнат 
законските обврски на државата во врска со 
децата Роми неопходно е да се воведат програми 
со специјални мерки во сите сектори кои ќе се 
развиваат во соработка со ромските семејства и 
заедници. 

Останатите деца кои имаат потреба од специјални 
програми за заштита и поддршка се децата 
со попреченост, особено оние кои остануваат 
во институциите. Ризикот од злоупотреба и 
експлоатација останува и понатаму висок за овие 
деца, заедно со децата во затворите, поправните 
домови, прифатните центри, психијатриските 
болници и други установи и таквиот ризик обично 
се влошува преку социјална изолираност и 
намалена видливост. Треба да се воспостави силна 
рамка за мониторинг во најкус можен период, како 
и пристап до независни механизми за приговори. 
Децата зафатени со миграции и децата кои се 
вратени заради недобиен статус на азилант се 
исто така особено подложни на злоупотреба и 
експлоатација и постоечките услуги се чини дека 
не се адекватни за нивните потреби. 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. Тековната 
статистичка база може ќе треба да се измени за да 
се овозможи правилно и соодветно планирање на 
услугите за сите овие групи. 



UNICEF  АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА НА ЖЕНИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

35

ѕ. Чинители 

(i)   Влада 

Владата е таа која ја дава главната гаранција 
за правата на децата и веројатно е најголемиот 
давател на услуги за децата во Северна 
Македонија. Јакнењето на трите гранки на власта 
– Собранието, судската и извршната власт – е 
доследен елемент на реформската агенда во 
последната деценија. Покрај значителните 
подобрувања во трите гранки на власта, во 
Северна Македонија е забележана најниската 
просечна доверба во националните институции 
меѓу сите земји кандидатки во ЕИКЖ 2016115. 
Довербата во локалните власти (3.7) е особено 
најниска во споредба со останатите земји. 

Во државните институции сега се воведени 
етички кодекси и се преземаат чекори за да се 
подобри транспарентноста. Правото на граѓаните 
за пристап до јавни информации е подобрено 
преку објавување на стандардни документи и 
воспоставување механизам за отворени податоци. 
Напредок е постигнат и во подобрување на 
буџетската транспарентност и консултациите 
со јавноста, но иако информациите за услугите 
и правата се формално пристапни за јавноста, 
тие не се секогаш претставени на доследен 
или кохерентен начин. Исто така, владата има 
вложено значителни напори за справување со 

115 Eurofound 2019 op cit 
116 Зиветз Л./ Наванти (2019) op cit

корупцијата, но почитувањето на начелата за 
транспарентност, заслуги и правична застапеност 
сѐ уште не е втемелено во јавната служба и 
опстојува перцепцијата за корупција во владините 
институции. Тоа е особено така во врска со 
практиките за вработување. Младите во студијата 
CSYA116 кои сакаат да добијат вработување во 
владата, отворено признаваат дека пристапот не 
секогаш се темели на квалификации. Разбирливо 
е што младите луѓе чувствуваат огорченост заради 
фактот што јавните службеници добиваат плата, но 
не доаѓаат на работа, кога тие самите не можат да 
си најдат вработување.

Раководната отчетност е нешто кое сѐ уште треба 
целосно да се внесе во организациската култура 
на јавниот сектор. Во моментот раководењето е 
од централно ниво со незначително делегирање 
на одлучувањето или буџетските овластувања 
на раководството на средно ниво. Тоа може да 
доведе до големо оддолжување бидејќи носењето 
одлуки се пренасочува несоодветно нагорно по 
раководната верига и/или раководителите го 
одлагаат постапувањето во очекување на можни 
смени на министри. Раководната отчетност е исто 
така ограничена заради ставањето првенствено 
акцент на покажувањето согласност, а не на 
остварувањата. 

Слабата мотивација кај кадарот е уште 
еден фактор кој ја попречува ефективноста, 
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ефикасноста и отчетноста во јавната служба 
и претставува главна пречка за остварување 
на детските права. Стручното усовршување сѐ 
уште не се спроведува на систематски начин 
и не постои централизирана база на податоци 
за можности за обука. Квалитетот на стручното 
образование во областите за деца е опадното 
откако се отвори пазарот за универзитети и 
како резултат на тоа, квалитетот на пријавени 
кандидати за настава, социјална работа и 
здравство е помал од претходно. На државните 
универзитети им недостасува потребната 
инфраструктура и ресурси за да ги подобруваат 
своите наставни курсеви и тоа негативно влијае на 
квалитетот на стручните звања или квалификации 
кои ги добиваат дипломираните студенти. 

Законската рамка и институционални структури 
во поддршка на креирањето политики се 
воспоставени, но потребно е и понатаму да се 
јакне креирањето политики, и особено истото да се 
усогласи со буџетското планирање. Само делумно 
е обезбедено креирање политики на основ 
на докази и законодавен развој и треба да се 
зајакне собирањето податоци и нивната употреба 
при носењето одлуки. Започнат е процес на 
функционален преглед за проценка на владините 
институции и тоа може да претставува добра 
можност за да се воведе концепт на услуги во 
структурите, системите и институциите на јавната 
служба во Северна Македонија каде централно 
место има детето, кои се по мерка на семејствата 
и кои се базирани на правата. 

Децентрализацијата претставува централна точка 
во моделот за развој на земјата, но прегледот на 
Светска банка117 на системот за јавни финансии 
покажува премала автономија во однос на 
приходите, нејасно дефинирани и различни 
делегирани надлежности, нејасно доделување 
расходи, и нерамномерен капацитет кои секако 
го отежнуваат давањето јавни услуги од страна 
на општините. Покрај тоа, различните секторски 
модели на децентрализација се чини дека се 
применуваат во однос на услугите за деца и 
тоа го оневозможува холистичкиот пристап 
за задоволување на потребите на децата. 
Работната сила која старее, слабиот капацитет 
на кадарот, ниската мотивација и високата 
стапка на промена на кадарот придонесуваат 
за слабиот квалитет на услугите на местата 
каде се даваат, а планирањето и изработката 

117 Светска банка Северна Македонија Преглед на јавните финансии: Сеење на семето за одржлива иднина op cit. 
118 Злветз Л./Наванти Групација (2019) op cit.

на услугите е попречено заради сериозните 
недостатоци во сегашните механизми за 
трансфер на средства од централната влада на 
општините. Постојниот систем за трансфери не 
ги зема предвид реалните социјални и економски 
диспаритети меѓу општините. Руралните 
и мали општини со особено мала даночна 
основа се особено обесправени. Неопходни се 
едноставни и транспарентни начини за да се 
пресметаат потребите за трошење поврзани 
со функционалните надлежности како што 
се образование или поопширно за конкретни 
групи население како што се децата. Во пракса, 
неопходен е буџет за деца во секоја општина 
кој ќе се заснова на холистичка проценка на 
потребите на децата во секоја област. 

(ii)  Граѓанско општество 

Граѓанското општество сѐ уште е во раните фази 
на развој и сѐ уште се развиваат релациите меѓу 
граѓанското општество и останатите носители на 
должност. Општеството е особено политизирано 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. Иницијативи или мрежи од социјални 
и професионални контакти се особено ограничени 
и многу мал број луѓе припаѓаат на одреден тип 
на граѓански, професионални или синдикални 
организации кои би помогнале да се создаде 
и одржи кохезија во општеството. Наодите од 
CSYA118 укажуваат дека таквиот образец опстојува 
и 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 просек 
на национално ниво. Испитаниците тежнеат 
да го припишат ниското учество на граѓаните 
на историјата на исклученост од дискурсот и 
носењето одлуки во јавната сфера. 

Амбиентот за работа на граѓанското општество 
е до одредена мера подобрен со сегашната 
власт. 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 
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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. Меѓутоа, невладиниот сектор е 
сѐ уште недоволно развиен и изгледа доста 
изобличен во однос на капацитетот, каде 
одреден број на познати НВОи за истражување 
и застапување се финансирани од меѓународни 
донатори, а останатите НВОи се доста слаби 
и неповрзани. Од 2012 година граѓанското 
општество може да биде вклучено во мониторинг 
на помошта од ЕУ преку учество на двегодишните 
состаноци за мониторинг на ИПА. Тоа претставува 
важна можност за граѓанските организации за 
да го подигнат профилот на детските права, да 
влијаат на владата, донаторите и меѓународната 
заедница, и да ги прошират своите мрежи и 
застапување. 

Постојат неколку НВОи во Северна Македонија 
чија работа е поврзана со децата, особено 
децата со попреченост. Здруженијата на родители 
кои работат под капата на Националниот 
совет за организации на лица со попреченост 
даваат позитивен пример за тоа колку може да 
придонесат локалните НВОи за реализација на 
детските права во пракса, но постојат и неколку 
такви чадор организации кои се фокусирани само 
на децата во земјата и повеќето НВОи работат 
само на проекти и се зависни од донаторите. 
Евиденцијата на КПД покажува дека Коалиција 
на НВОи за детски права поднела Алтернативен 
извештај во 2007 година, но, за жал, не постојат 
докази дека коалицијата сѐ уште постои. Иако 
Првата детска амбасада и СЕГА (национална 
коалиција на младински организации кои 
учествуваат во подготовката на Дополнителниот 
извештај за КПД) го имаат покажано својот 
капацитет и способност за унапредување на 
детските права и застапување со и за децата, 
сепак екстремно ограничениот број на актери 
од граѓанското општество кои работат за децата 
претставува реална пречка за остварување на 
детските права на национално и регионално ниво. 

(iii) Mедиуми

Иако EК забележува119 дека климата за медиумска 
слобода и слобода на изразување е подобрена 
во Северна Македонија во 2018 година, 

119 Северна Македонија 2019 Извештај на Европската комисија op cit
120 Види Слободата во светот 2019 достапно на https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/north-macedonia
121 Eurofound (2019) op cit

Freedom House известува120 дека македонските 
новинари подлежат на политички притисоци и 
вознемирување, и понатаму има физички напади 
на новинари, иако е опадната зачестеноста на 
таквите напади во текот на годината. Има шест 
дневни весници, од кои два на албански јазик. 
Медиумскиот пејзаж во Северна Македонија е 
поларизиран по политичка линија, а приватните 
медиуми често се поврзани со политички или 
бизнис интереси кои влијаат на нивната содржина. 
Условите за работа на новинарите се особено 
лоши, новинарите и понатаму се финансиски 
доста несигурни и како резултат на тоа сѐ уште се 
практикува самоцензура. 

Севкупно, довербата во новинските медиуми 
е многу ниска (3.6)121. Таквиот низок степен на 
доверба може да се должи на поларизација 
на медиумите по партиска линија, 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 од 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. 

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. Децата генерално 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. Медиумите често го игнорираат 
правото на децата на приватност и детските 
стории често се прикажани на шокантен начин. 
Постои многу мала интеракција меѓу НВОи и 
новинарите за да се обезбедат алтернативни 
гледишта како начин на кој може да се 
балансираат новинските стории или да се побара 
независна експертиза. 
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(iv)  Заедница

Заедницата претставува клучна институција 
во Северна Македонија и силен елемент за 
индивидуалниот, семејниот и социјалниот 
живот. Меѓутоа, заедниците тежнеат да бидат 
усогласени со етничкото потекло или да бидат 
дефинирани според етничкото потекло и една 
третина од испитаниците (33%) во студијата 
ЕИКЖ122 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. Исто така, има 
пораст во поделбата помеѓу урбаните и руралните 
заедници. Податоците од ЕИКЖ 123 укажуваат дека 
72 проценти од населението живеело во урбани 
населби во 2016 година, со највисока концентрација 
во Скопје (20.5%). Проценките на ДЗС124 покажуваат 
дека најмалку 45 општини имаат негативен 
природен прираст, што значи дека цели заедници 
се соочуваат со континуирана депопулација во 
текот на следната деценија. Околу 10 проценти од 
испитаниците во националната студија CSYA125 се 
преселиле од руралните во урбаните области во 
последните пет години. Сиромаштијата е поголема 

122 Eurofound (2019) op cit
123 Eurofound (2019) op cit
124 Статистички годишник на Република Македонија, 2018 ДЗС op cit Поглавје 03 Население
125 Злветз Л./Наванти Групација (2019) op cit.
126 Податоците кои следуваат се од Кон посветла иднина за сите Поранешна Југословенска Република Македонија Систематска 

дијагностика за земјата Светска банка (2018) op cit.
127 Види Кон посветла иднина за сите Поранешна Југословенска Република Македонија Систематска дијагностика за земјата Светска 

банка (2018) op cit. за целосна дискусија 

во руралните области126 и бидејќи професионалците 
од образованието, здравството и социјалната 
работа сѐ уште се колебаат да прифатат работа 
на оддалечени локации и каде установите се 
неповрзани, оттаму и трошокот за услуги е 
многу повисок. 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. 

Миграциите ги „празнат“ и урбаните и руралните 
заедници и придонесуваат за циклусот на 
сиромаштија кој ги празнат локалните заедници од 
нивниот најголем ресурс –младите луѓе. Иако има 
ниска нето стапка на миграции, главно заминуваат 
работоспособни млади луѓе. Неизбежно тоа ја 
намалува работната сила и даночната основа127 и 
потенцијално и натаму ќе го намалува прирастот 
на населението во следната деценија. Последните 

Тековниот систем не ги зема предвид социјалните и економските разлики 
меѓу општините. Руралните и малите општини се особено загрозени.
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анкети128 со млади луѓе укажуваат дека овој тренд 
е веројатно да продолжи и веројатно и да се 
зголемува во следната деценија. Само една третина 
од испитаниците во студијата на ФЕС129 (33%) се 
изјасниле дека не сакаат да имигрираат и половина 
од младите луѓе во националното истражување 
CSYA130 ја искажале својата намера за ја напуштат 
земјата во следните 1-2 години. 

Иако примарната мотивација за емигрирање 
е економското јакнење, особено големите 
фрустрации заради политичките трендови кои 
преовладуваат и предизвиците на животниот 
стил исто придонесуваат за одлуките на младите 
луѓе да ја напуштат земјата. Резултатите од 
CSYA131 сугерираат дека желбата за миграција е 
статистички поизразена кај оние млади луѓе кои 
се чувствуваат најисклучени во општеството - 

128 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. 

129 Топузовска Латковиќ и др. (2019) M. op cit
130 Злветз Л./Наванти Групација (2019) op cit
131 Ибид 
132 Топузовска Латковиќ и др. (2019) op cit
133 Шаврески З. Кочоска Е. (2019) ANED op cit 
134 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 медиумите. 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%8
1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B0
%D0%BA%D0%B0%D0%B0%D1%82/.

135 Топузовска Латковиќ и др (2019) op cit

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 Северна Македонија 
кои се насочени кон оние кои се сметаат за 
различни. Непријателството и насилството кои 
ЛГБТИ младите ги опишуваат во студијата ФЕС132 
се чини дека потврдуваат дека тоа е така. Истото 
би било и во однос на искуствата на ромските деца 
и семејства ширум Македонија. АМЕВП прифаќа 
133 дека ‘стигмата за попреченоста’ преовладува 
во селата и градовите134. 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 ФЕС135.

Половина 
од младите 
изразиле дека  
имаат намера 
да ја напуштат 
земјата во 
наредните  
1-2 години.
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Околу 70% од родителите со деца од 0 до 6 години се потпираат на баби и 
дедовци, браќа и сестри или други членови на семејството околу грижата  
за децата. 

70%
(v)  Семејство

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 области136. 
Дури и кога децата живеат подалеку од домот на 
родителите, членови на поширокото семејство 
се особено вклучени во растењето на децата. 
Во последната анкета137, околу 73 проценти од 
родителите со деца на возраст од 0 – 2 години и 
72.9 проценти со деца на возраст од 3 до 6 години 
се потпираат на своите родители, браќа/сестри 
или други членови на семејството околу грижата 
за децата. Иако модернизацијата неизбежно ја 
менува структурата и динамиката на семејниот 
живот, силната посветеност на и ангажман околу 
поширокото семејство е нешто кое сѐ уште се 
вреднува како социјална норма. Младите луѓе 
сѐ уште тежнеат да живеат дома со родителите 
до доцните дваесетти години, делумно, но не и 
целосно заради економски причини. 

Традиционално, семејната динамика била 
патријархална каде најстариот маж (обично 
дедото) ја имал моќта да одлучува за сѐ. Денеска 

136 Види Културен атлас Македонија достапно на https://culturalatlas.sbs.com.au/macedonian-culture/family-a0847809-fab6-494c-8c7e-
633970c21dab

137 Промовирање алтернативни сервиси за грижа за деца Извештај за теренско истражување со родители WYG International (2017) 
Скопје 

138 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 aДЗСciViolent Forms of Child Discipline

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 останува да бидат доста традиционални и 
жените ја преземаат најголемата одговорност за 
домашните работи и грижата за децата. Силна 
страна на моделот на проширено семејство е 
таква што социјалниот притисок на самохраните 
родители е поголем во малите заедници. 
Самохраните родители и нивните деца може 
да се чувствуваат стигматизирани и социјално 
исклучени и да живеат само со еден тип на приход 
кое сериозно може да го намали квалитетот на 
живот за детето.
 
Насилството се чини дека е прикриена и сепак 
прифатена карактеристика на семејниот живот. 
Истражувањето138 нарачано од канцеларијата на 
УНИЦЕФ за знаењата, ставовите и практиките 
поврзани со насилни форми на дисциплинирање 
деца покажуваат дека поголемо мнозинство 
(79%) родители користеле најмалку еден насилен 
метод (т.e. психолошка агресија; помало или 
посериозно физичко казнување), и само 21 
проценти користеле само позитивно родителство 
и ненасилни методи. Исто така се покажува дека 
73 проценти не пријавиле насилство врз дете на 
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кое тие биле сведоци.  Потребно е да се истакне 
дека иако повеќето родители/старатели можеле 
да идентификуваат најмалку едно негативно 
влијание кое физичкото насилство (72%), и 
психолошкото казнување (67%) го имаат врз 
физичката и емоционалната добросостојба на 
децата, значителен број (44% и 37% соодветно) сѐ 
уште сметале дека тоа се ефективни начини да се 
поправи однесувањето кај детето.

Семејните структури се засегнати од 
модернизацијата, особено урбанизацијата, 
долгорочното опаѓање на стапката на наталитет 
и демографското стареење. Опаѓа бројот на 
склучени бракови, а се зголемува бројот на 

вонбрачни раѓања и самохрани родители. Бројот 
на разводи покажува постојано зголемување од 
1991 година и достигна 1,985 во 2016 година. 
Иако повеќето деца се родени во 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). Луѓето се поотворени за проблемите во 
семејството и жените се помалку подготвени да 
останат во релации каде има злоупотреба. Постои 
потреба владата да одговори на тоа со обновени 
политики за семејствата. 

Поголемо мнозинство (79%) родители користеле најмалку еден насилен метод 
(т.e. психолошка агресија; помало или посериозно физичко казнување), и само 
21 проценти користеле само позитивно родителство и ненасилни методи.

79%

21%
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и. Знаење, ставови и практики 

Иако сѐ уште се потребни заложби за да се 
усогласат националните закони, политики и 
стратегии со меѓународните норми и стандарди 
за човекови права, и градење на капацитетот 
на системите, структурите и институциите за 
остварување на правата на деца, се чини дека 
знаењата, ставовите и практиките на возрасните 
лица се најголемата пречка за остварување на 
правата на децата во земјата. Иако Северна 
Македонија е млада држава, сепак е општество 
во кое луѓето стареат и каде опаѓа стапката на 
наталитет и најголем дел од човечкиот капитал е 
поткопан заради миграциите. Децата не се еден од 
врвните приоритети на владината администрација 
или на поширокото општество и не постои силно 
лоби за децата меѓу НВОи, академската заедница 
или медиумите. Како резултат на тоа, барањето 
позитивни промени за децата е пригушено и 
не постои доволен притисок врз носителите на 
должност да ја исполнат одговорноста која ја имаат 
за децата. 

Социјалните норми во врска со децата ниту 
се базираат на правата ниту неопходно се 
фокусирани на децата и многу родители недоволно 
ги разбираат детските права и вредноста на 
рамката на детски права за семејниот живот. 
Традиционалните ставови за родовите улоги и 

139 Види Шавревски З. Кочоска Е. Независно живеење и вклученост во заедницата ANED (2019) Брусел  
140 Види ГФК Скопје Последователно истражување за знаењата, ставовите, практиките за инклузија на деца со попреченост УНИЦЕФ 

(2018) Скопје (2018) Скопје достапно на https://www.unicef.org/northmacedonia/reports/follow-survey-knowledge-attitudes-practices-
towards-inclusion-children-disabilities

пасивното прифаќање на насилството врз жените 
и децата овозможува да постои неприфатливо 
висока преваленца на насилство во домовите, 
училиштата и институциите. Очекувањата на 
семејствата дека жените се на располагање како 
неплатени негуватели неизбежно ја намалува 
побарувачката за реформа на социјалните услуги 
за децата, на пр. 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 РДО, кое 
пак ќе му донесе повеќе придобивки на детето. 
Таквите ниски очекувања, во комбинација со 
загриженостите за социјалната стигма139, веројатно 
создаваат голем притисок за да чуваат децата 
со попреченост дома и се задржува нивното 
интегрирање во редовните училишта140. Јасно 
е дека постои потреба за едукативни кампањи 
за вредноста и придобивките од родово свесен 
пристап кој се базира на правата на децата во 
однос на грижата за децата и семејната поддршка 
во Северна Македонија, кои ќе бидат наменети 
за родителите, стручните лица и креаторите на 
политики. 

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 приматели на грижа и заштита, 
наместо на млади граѓани и ретко се бара да се 

Најголем дел (67 проценти) oд родителите/старателите споделуваат 
традиционален став дека детето не треба да му враќа на возрасниот.

67%
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чуе нивниот став. Најголем дел (67 проценти)141 
oд родителите/старателите споделуваат 
традиционален став дека детето не треба да му 
враќа на возрасниот, и 64 проценти сметаат дека 
децата биле подисциплинирани кога тие биле деца. 
Особено низок процент на родители споменуваат, 
љубопитност (3 проценти), учтивост (2 проценти), 
амбиција, самодоверба, независност и истрајност 
(1 проценти), и креативност (0.5 проценти) како 
квалитети на „добро” дете. 

Постојат многу малку механизми за децата да 
дадат свој придонес за одлуките кои нив ги 
засегаат и дури и кога ги има често се игнорирани 
од возрасните. Сѐ поголем број на младински 
организации му противречат на овој менталитет, 
но се чини дека нивниот фокус е насочен кон 
младите возрасни лица, 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, и тоа неизбежно ја 
намалува нивната ефективност, релевантност 
и исплатливост. Иако се шират можностите за 
младите луѓе на возраст од 15-24 години да дадат 
свој придонес во носењето одлуки, 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. 

Општи препораки 

1. Итно да се изработи нов Национален акциски 
план за заштита на правата на детето и 
Националната комисија за правата на 
детето (НКПД) треба повторно да се стави 
во функција, да се зајакне и да се обезбедат 
потребните ресурси. Една од клучните задачи 
на Комисијата треба да биде ширење на 
поддршката за детските права и вклучување 
на поголем број носители на должност во 
истражувања, застапување и програми 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.  

141 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 op cit. 

2. Постои силна потреба од едукативни јавни 
кампањи за да се надминуваат постоечките 
неднаквости и поделби и да им се појасни на 
креаторите на политики, професионалците 
и пошироката јавност како усвојувањето на 
пристап кој се темели на правата и е насочен 
на еднаквоста за исполнување на нивните 
одговорности кон децата, може да донесе 
придобивка за поширокото општество во 
Северна Македонија. Тие кампањи особено 
треба да промовираат инвестиции во ЗМД, 
РДО и иницијативи за социјална инклузија кои 
носат висок поврат за општеството. 

3. Сите чинители треба да соработуваат на 
изработката на стратегија за подобрување 
на 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 
еднаквост и други разлики; и промовирање на 
социјалната инклузија. НКПД особено треба 
да го олесни развојот на јасни меѓусекторски 
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. 

4. Владата треба итно 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. 

 
5. Потребно е да се направи сеопфатна, но и 

темелна анализа на владиното трошење за 
децата каде ќе се идентификуваат областите за 
потенцијално штедење и каде парите ќе може да 
се пренасочат кон буџети наменети за децата, 
како и средства од сегашните буџети наменети 
за деца кои може да се користат поисплатливо. 
Тоа вообичаено може да вклучува и анализа 
на тековните процеси на децентрализација со 
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фокус на децата каде ќе се идентификуваат 
пречките и бариерите за усвојување холистички 
пристап кој се заснова на правата и е насочен 
кон децата за да се задоволат потребите на 
децата на локално ниво. 

6.  Сите носители на должност треба меѓусебно 
да соработуваат за да се избегне потенцијална 
криза со расположливиот кадар во сервисите 
за деца преку изработка на стратегија за 
подобрување на стандардот, квалификациите и 
капацитетот на младите професионалци кои се 
приклучуваат на сервисите или институциите 
за деца и за да се задржи искусниот кадар. 
Стратегијата, исто така треба да одговори 
како да се градат раководни и професионални 
капацитети и отчетност; јакнење на моралот на 
кадарот преку тековно, проширено и уредено 
стручно усовршување; и отстранување на 
постоечките пречки и бариери за добра пракса 
и целосен пристап до квалитетни услуги. 

7.  Од општините исто така треба да се побара 
да ја преиспитаат својата ефективност и 
ефикасност во однос на услугите за деца во 
образованието, здравството и социјалната 
заштита во рамки на нивните граници, и да 
дадат препораки за практични можности за да 
се подобри опфатот, квалитетот, ефективноста 
и ефикасноста. Анализата на постоечките 
модели на испорака на услуги може да 
помогнат во градењето на општинските 
капацитети за развој на нови модели со кои 
ќе се даде одговор на локалниот дебаланс и 
нееднаквост.  

8.  Согласно член 2 на Конвенцијата на ОН 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. 

 
9.  Националните системи и механизми за 

собирање податоци треба да се надградат со 
цел да се обезбедат доволно расположливи 
податоци при креирањето политики, 
планирањето програми и развој на сервисите 
поврзани со одредени ранливи групи од 
детската популација, на пр. Роми, деца 

со попреченост, деца во притвор, и деца 
мигранти. 

 
10.  За да се развива изворно културата за 

човекови права, на децата и младите луѓе 
треба да им се овозможи да земат поактивно 
учество 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 кои 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.

11.  Потребно е да се посвети особено внимание 
со цел моделите и механизмите за детска 
заштита да се развиваат на ниво на заедница 
и на национално ниво и кои се инклузивни и 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. 

12.  Покрај постоењето на 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 прашањата поврзани со 
децата. Децата и младите луѓе треба 
да се поддржуваат во оспорувањето на 
лошите практики на медиумите и треба да 
им се овозможи активно да оформуваат, 
изработуваат и водат кампања за подигнување 
на стандардите за детските права во 
медиумите. 
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