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Насилството врз жените и семејното насилство претставува структурен и широко-распростра-
нет феномен кој е длабоко вкоренет во родовата нееднаквост и патријархалниот систем на вред-
ности. Нагласувајќи ја доминацијата на мажите врз жените, патријархалното општество го корис-
ти насилството врз жените како механизам за одржување на потчинетата положба на жените во 
однос на мажите. Насилството врз жените и семејното насилство не познава географски грани-
ци, социо-економски статус, возрасна група, религиска или етничка припадност. Тоа претставува 
повреда на загарантираните човекови права и остава пред се долгорочни и далекусежни после-
дици врз физичкото и менталното здравје на жените жртви и нивните деца, а негативните ефекти 
од насилството врз жените се чувствуваат и во заедниците, создавајќи трошоци за локалните и 
националните власти. 
Според Годишниот извештај на Министерството за внатрешни работи, во текот на 2020 година 
во РСМ биле регистрирани 992 кривични дела од областа нa семејното насилство, за кои се при-
јавени 1025 сторители, од кои 90,7 % се лица од машки пол, додека од вкупниот број на жртви на 
овие кривични дела 1052, 79,8%, се жени, а во однос на роднинската врска со сторителите, во 
38,9% како жртва се појавува сопругата¹. Најголем дел од кривичните дела се извршени при се-
мејно насилство 59,9% се „телесна повреда“, по што следат „загрозување на сигурноста“ со 
33,9%². Во рамки на семејното насилство во полициските станици се примени 3759 поплаки, а ре-
гистрирани се 486 прекршоци³.
Резултатите од истражувањето за насилството врз жените во Северна Македонија, кое го спро-
веде ОБСЕ, укажуваат на тоа дека скоро половина од жените кои некогаш имале партнер дожи-
веале психичко, физичко или сексуално насилство од интимен партнер од 15 годишна возраст⁴. 
Најголем дел од жените изјавиле дека доживеале психолошко насилство, околу една од десет 
жени изјавиле дека доживеале физичко насилство, додека 3% жени изјавиле дека доживеале 
сексуално насилство⁵. 

Насилството врз жените и семејното насилство претставува структурен и широко-
распространет феномен кој е длабоко вкоренет во родовата нееднаквости патријархалниот 
систем на вредности. Нагласувајќи ја доминацијата на мажите врз жените, патријархалното 
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¹ Министерство за внатрешни работи (2021), Годишен Извештај 2020
² Ибид. 
³ Ибид.
⁴ ОБСЕ (2019), Истражување спроведено од ОБСЕ за насилството  врз жените
   во Северна Македонија, Благосостојбата и безбедноста на жените
⁵ Ибид. 
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Основна задача на истражувањето е да понуди препораки со цел унапредување на системот за 
заштита, поддршка и помош на жените жртви на родово базирано и семејно насилство во Севе-
роисточен плански регион, преку воспоставување на специјализирани сервиси.
Истражувањето е квалитативно, а како техника за собирање на податоци се применуваше анали-
за на документи, вклучително и барања за информации од јавен карактер.
Анализата на документи се состоеше од анализа на Конвенцијата на Советот на Европа за спре-
чување и борба против насилството врз жените и домашното насилството (Истанбулска конвен-
ција) од аспект на надлежностите на локалните власти. Дополнително беа анализирани и реле-
вантни меѓународни публикации и истражувања од областа на спречување на насилството врз 
жените и семејното насилство. 
Со анализата на документи беше опфатена и релевантна национална регулатива, Законот за со-
цијална заштита и Законот за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство, 
особено од аспект на надлежностите на локалната самоуправа во воспоставувањето специјали-
зирани услуги за жртвите на родово базирано и семејно насилство. Анализата на документи го 
опфати и Акцискиот план за спроведување на Конвенцијата за спречување и борба против на-
силството врз жените и домашното насилство 2018 – 2023 од аспект на обврските на локалните 
самоуправи. 
На крај беа анализирани релевантни локални документи, програми од областа на социјална заш-
тита и социјални планови, доставени од општините од Североисточен плански регион, како и ин-
формации од јавен карактер доставени од МВР,ЈУ МЦСР Куманово, ЈЗУ Општа болница Кумано-
во и ЈУ МЦСР Крива Паланка.
Документот е изработен со цел да се користи како алатка за застапување во насока на интензи-
вирање на напорите и преземање конкретни мерки за воспоставување и финансирање на спе-
цијализирани услуги за жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство од страна на 
локалните самоуправи во Североисточен плански регион.
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3. Конвенција на

Советот на Европа

за спречување и борба против 

насилството врз жените

и домашното насилството

(Истанбулска конвенција) од 

аспект на обврските на 

локалните власти

Конвенцијата на Советот на Европа за спре-
чување и борба против насилството врз же-
ните и домашното насилството (Истанбул-
ска конвенција) е најзначајниот меѓунаро-
ден документ кој утврдува сеопфатни закон-
ски решенија и политики за спречување на 
насилството врз жените и домашното насил-
ство. 
Република Северна Македонија ја потпиша 
Конвенцијата во 2011 година, додека Собра-
нието ја ратификуваше на 22 декември 2017 
година. Конвенцијата стапи на сила на 01 јули 
2018 година. Со ратификацијата државата се 
обврза да го усогласи националното законо-
давство со стандардите на Конвенцијата, ка-
ко и да воспостави институционални меха-
низми за превенција на насилството врз же-
ните, заштита на жртвите од сите форми на 
насилство врз жени, како и казнување на сто-
рителите.
Истанбулската конвенцијата го дефинира 
„насилството врз жените“ како кршење на 
човековите права и форма на дискримина-
ција врз жените и ги означува сите акти на 
родово базирано насилство коишто дове-
дуваат или веројатно ќе доведат до физич-
ка, сексуална, психичка или економска по-
вреда или страдање на жените, вклучувајќи и 
закани за такви акти, изнуда или произволно 
лишување од слобода, без оглед дали се слу-
чуваат во јавниот или приватниот живот. 

Согласно со Конвенцијата, „семејното на-
силство“ ги означува сите акти на физичко, 
сексуално, психичко односно економско на-
силство што се случуваат во рамките на се-
мејството или домаќинството односно поме-
ѓу поранешни или сегашни сопружници или 
партнери, без оглед дали сторителот го дели 
или го делел истото живеалиште со жртвата 
или не. 
Конвенцијата исто така го дефинира и „ро-
дово базираното насилство врз жените“ 
како насилство насочено против жената за-
тоа што е жена или коешто несразмерно ја 
погаѓа.
Конвенцијата поаѓа од фактот дека ниту ед-
на институција или организација не може да 
обезбеди ефикасен одговор кон насилството 
врз жените и затоа координираните полити-
ки треба да ги вклучуваат државните инсти-
туции, невладините организации како и сите 
нивоа на власти, вклучително и локалната 
власт.
Во оваа насока, Конвенцијата експлицитно 
повикува на вклучување на локалните влас-
ти во креирање на сеопфатни и координи-
рани политики и обезбедување соодветни 
финансиски ресурси за нивна имплемента-
ција. 
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Значајно е да се спомене дека Конвенцијата 
повикува на креирање на политики на сите 
нивоа засновани на докази и во оваа насока 
бара спроведување на истражувања, на на-
ционално, регионално, но и на локално ниво, 
со цел да се добијат сознанија за распростра-
нетоста, природата, причините и последици-
те од сите форми на насилство, причините за 
непријавување, како и ставовите во однос на 
овој феномен. Истражувањата на национал-
но ниво овозможуваат да се добие еден вид 
макроскопски преглед на феноменот, доде-
ка регионалните и локални истражувања 
овозможуваат да се истражат регионални-
те и локални специфики на насилството 
врз жените. 
Конвенцијата повикува на вклучување на 
локалните власти во спроведување на пре-
вентивни активности. Имено локалните 
власти имаат многу важна улога во спрове-
дување на редовни кампањи за подигање 
на свеста за  различните манифестации на 
сите форми на насилство коишто се опфате-
ни со Конвенцијата, во соработка со нацио-
налните институции и невладините органи-
зации, особено женските невладини органи-
зации. Исто така, во оваа насока, локалните 
власти може да поддржат и програми за 
сторители на семејно насилство фокуси-
рани на промена на насилното однесување, а 
со тоа и спречување и превенција на идно на-
силство.

Но, Конвенцијата исто така повикува на 
вклучување на локалните власти во обезбе-
дување на заштита на жртвите од поната-
мошните акти на насилство, особено преку 
поддршка на специјализираните услуги за 
жртвите на насилство кои се обезбедувани 
од страна на невладините организации. 
Во овој контекст, значајно е да се спомене 
дека Конвенцијата дефинира општи и специ-
јализирани услуги. Општите услуги ги обез-
бедуваат јавните власти како што се соци-
јалните, здравствените служби, службите 
за вработување, кои не обезбедуваат услу-
ги само за жртвите туку тие се достапни за 
целото население⁶.Специјализираните ус-
луги се обезбедуваат како одговор на нај-
итните потреби на жртвите на специфични-
те форми на насилство врз жени или домаш-
но насилство и овие услуги не се достапни за 
јавноста⁷. Специјализираните услуги често-
пати се финансирани или управувани од ор-
ганите на државата, но сепак поголем број 
од овие услуги се обезбедуваат од страна 
на невладините организации.

⁶ Појаснителен извештај на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борбапротив насилство врз жените и домашното насилство
⁷ Ибид.
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Истанбулската Конвенција бара воспоставување и финансиска поддршка на следните специ-
јализирани услуги на поддршка: засолништа, телефонски линии за помош, услуги за жртви на 
сексуално насилство, правна поддршка, советодавни центри и поддршка за деца сведоци.

Засолништата треба бидат лесно достапни, подеднакво дистрибуирани и да обезбе-
дуваат 24-часовен пристап кон безбедно сместување за жртвите, особено жени и де-
ца. Се препорачува безбедно сместување во специјализирани шелтери за жени, дос-
тапни во секој регион, со едно семејно место на 10 000 глави на жител⁸. 

СОС-линиите треба да обезбедуваат услуги на територијата на целата држава, тие 
треба да се бесплатни и да бидат достапни 24 часа. Тие обезбедуваат кризно советува-
ње и ги упатуваат жртвите кон другите достапни услуги. СОС линиите треба да обезбе-
дуваат помош и поддршка на сите јазици кои се зборуваат во заедницата. 

Со цел обезбедување на поддршка на жртвите на сексуално насилство, треба да се 
воспостават лесно достапни кризни центри за жртви на силување и/или центри за 
упатување на жртви на сексуално насилство. Овие центри обезбедуваат итно сове-
тување и терапија, но и форензички услуги и кризна интервенција. Се препорачува де-
ка еден ваков центар треба да биде достапен на секои 200.000 жители⁹. 

Сервиси за поддршка на жртвите во текот на правниот процес – оваа услуга не е од 
правна природа туку вклучува психолошка поддршка на жртвите да истраат во истра-
гите и судските процеси против обвинетиот.

Советувалишта за жени жртви на насилство обезбедуваат советување и поддршка на 
жените жртви на насилство и нивните деца. Тука се вклучени и интервентните центри 
кои обезбедуваат кризна интервенција и психолошка помош на жените во заедница-
та¹⁰. Согласно минимум стандардите, се препорачува да постои едно советувалиште 
на 50.000 жени. 

Конвенцијата повикува на воспоставување на сервиси за заштита и поддршка на 
деца сведоци кои треба да обезбедуваат соодветно за возраста психо-социјално  со-
ветување за децата-сведоци на сите форми на насилство опфатени со Конвенцијата.

⁸  Ибид
⁹  Ибид
¹⁰ Liz Kelly Roddick Chair on Violence Against Women London Metropolitan University ⁽²⁰¹⁸⁾ 
    Mapping support services for victims of violence againstwomen in line with the Istanbul Convention standards Strasbourg
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4. Акцискиот план за спроведување на Конвенцијата за 
спречување и борба против насилството врз жените и 
домашното насилство на РМ 2018-2023 од аспект на 
обврските на локалните самоуправи

Владата на РСМ, во 2018 година го усвои првиот Акциски план за спроведување 
на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и до-
машното насилство на РМ 2018-2023. Националниот акциски план има три 
основни цели.

       Во рамки на првата цел, усогласување на законската рамка со одредбите на Конвенци-
јата,во 2019 година предвидено е да се направи измена и дополнување на Законот за локална 
самоуправа, со цел надополнување на член 22 од Законот, во делот кој се однесува на соци-
јалната заштита, со цел да се вклучат и жртвите на родово базирано и семејно насилство како 
ранливи категории за кои општината треба да креира мерки како и да се вклучат  специјализи-
раните сервиси како услуги кои треба да ги обезбедува општината. Според наодите во Из-
вештајот за напредок на Р. Северна Македонија при спроведување на Националниот акциски 
план за имплементација на Истанбулската Конвенција (2018-2020)¹¹ измена или дополнување 
на Законот за локална самоуправа сеуште не е направена.

       Во рамки на втората цел, воспоставување општи и специјализирани сервиси за унапреду-
вање на заштитата на жртвите на родово-базирано насилство и на жртвите на семејно насил-
ство, предвидено е воспоставување на следните специјализирани сервиси за жртви во сора-
ботка со единиците на локалната самоуправа и граѓанските организации:

Центри за жртви на семејно насилство (засолништа) во следните географски ре-
гиони: скопски, полошки, југоисточен и југозападен (предвиден рок за имплемен-
тација: прва половина на 2023 година)

Четири кризни центри за жртви на семејно насилство во рамките на центрите за 
жртви на семејно насилство (засолништата) со капацитетот од по 20 легла (пред-
виден рок за имплементација: прва половина 2019/прва половина 2023).

Центри за советување жртви на семејно насилство/советувалишта за психосо-
цијална поддршка на жртви на семејно насилство, сторители на семејно насил-
ство и деца, во кои ќе се обезбедуваат и услуги за правна помош на жртвите на 
семејно насилство (предвиден рок за имплементација: прва половина 2019/прва 
половина 2023).

1.

2.

¹¹  Извештај за напредокот на Р Северна Македонија при спроведувањето на 
Националниот акциски план за имплементација на Истанбулската Конвенција достапен на следниот линк
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        Во рамки на третата цел, спроведување активности за превенција од родово-базирано 
насилство и семејно насилство, клучните активности во кои е предвидено е вклучување на ло-
калните самоуправи се следните:

3.

Спроведување на општи обуки за родово-базирано насилство за локалните те-
ла за еднакви можности и одговорните лица за социјална заштита (предвиден 
рок за имплементација 2019-2023);

Изработка на информативни материјали (постери и летоци) за расположливите 
сервиси за жртви на родово-базираното насилство (прва половина 2020/прва 
половина 2023);

Спроведување активности за подигање на свеста за сите форми на родово-
базирано насилство, промовирање на родовата еднаквост и елиминирање на 
стереотипите за родовите улоги во урбани и во рурални средини (прва половина 
2019/прва половина на 2023);

Воведување на стратешка цел спречување и заштита на сите форми на насил-
ство врз жени и семејно насилство во постојните и идните стратешки документи 
на локалните самоуправи (прва половина 2019/прва половина на 2023).
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5. Законот за социјална заштита и нaдлежностите
 на локалната самоуправа

Новиот Законот за социјална заштита ја зајакнува улогата и надлежностите на локалните 
самоуправи во доменот на социјалната заштита, особено во насока на обезбедување на услуги 
на ранливите категории граѓани. 
Законот за социјална заштита¹² утврдува дека државата го воспоставува системот на социјал-
ната заштита и го овозможува неговото функционирање, а носители на социјалната заштита 
се државата, општините, градот Скопје и општините во градот Скопје. 
Согласно со Законот, општините треба да развиваат мерки и активности во областа на соци-
јалната заштита, како и локални програми за социјална заштита, врз основа на социјалниот 
план на општината. Социјалниот план на општината има цел да ги идентификува соци-
јалните проблеми и потребите на ранливите лица во заедницата, вклучително и на жртвите 
на родово-базирано и семејно насилство. Исто така социјалниот план треба да ги идентифи-
кува постоечките социјални услуги, како и потребите од нови социјални услуги, но и да нап-
рави анализа за ресурсите и капацитетите во општината за испорака на истите. Општините 
треба да воспостават совети за социјална заштита, а во рамки на планските региони треба да 
се воспостават регионални совети за социјална заштита со цел развој на мрежата на социјални 
услуги на планскиот регион. 

Земајќи предвид дека најголем број од правата на парична помош, вклучително и за жртвите 
на семејно насилство, се остваруваат во центрите за социјална работа кои функционираат во 
рамки на Министерството за труд и социјална политика, во рамки на овој документ фокусот ќе 
биде ставен на надлежностите на локалната самоуправа за обезбедување на социјалните 
услуги за жртвите на родово базирано и семејно насилство.
На почеток, накратко значајно е да се спомене дека Законот јасно укажува на потребата од 
спроведување на социјална превенција со цел спречување на социјални проблеми и заштита 
од социјални ризици во заедницата, што вклучува и спроведување на активности за пре-
венција на насилството врз жените и семејното насилство. Мерките на социјалната превен-
ција се спроведуваат во соработка меѓу сите релевантни чинители на локално ниво, установи-
те за социјална заштита, образовните, здравствените установи, полициските станици, едини-
цата на локалната самоуправа и други државни органи, правни и физички лица и здруженија. 

Социјалната заштита се обезбедува преку остварување на:
 (a)права на парична помош од социјална заштита и

(б) обезбедување на социјални услуги, 
но социјалната заштита, исто така, се остварува и преку преземање мерки во областа на 
образованието, вработувањето, домувањето, здравствената заштита и во други области. 

 ¹²Закон за социјална заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21)



Законот за социјална заштита ги утврдува следните социјални услуги кои треба 
да бидат достапни за жртвите на семејно и родово-базирано насилство: 

(a) услуги на информирање и упатување;

(б) услуги на стручна помош и поддршка;

(в) услуги на советување; 

(г) услуги во заедницата (услуги на привремен престој);

(д) услуги за вон-семејна заштита (згрижување во друго семејство). 

Согласно со Законот, дејноста во социјалната заштита ја вршат установи за социјална заштита 
и други даватели на социјални услуги и тоа: здруженија, домашни и странски правни и 
физички лица, и во оваа насока, Законот утврдува дека за да ги обезбедат гореспоменатите 
услуги, општините можат да основаат установи за социјална заштита¹³ или пак да го прене-
сат вршењето на работи од социјалната заштита на здруженија, други правни и физички ли-
ца.
Тука е значајно да се спомене дека Законот утврдува дека општините можат да обезбедуваат 
и други права и социјални услуги во областа на социјалната заштита, во поголем обем од 
обемот на правата и услугите утврдени со Законот и да обезбедуваат средства за нивна им-
плементација, што практично би значело дека општините согласно своите потреби и приори-
тети можат да креираат и други социјални услуги или да обезбедат други права на ранливите 
категории граѓани, вклучително и за жртвите на насилство, кои не се експлицитено дефинира-
ни со овој закон. 
На крај може да се заклучи дека Законот за социјална заштита обезбедува правна основа за 
воспоставување на специјализираните сервиси за жртви на родово базирано насилство врз 
жени и семејно насилство во согласност со Истанбулската конвенција, освен центри за упату-
вање на жртви на сексуално насилство, кои според ИК се очекува да се воспостават во рамки 
на здравствените институции. Исто така Законот ги препознава здруженијата на граѓани ка-
ко даватели на социјални услуги и ја дефинира надлежноста на локалната самоуправа за 
обезбедување на финансиски средства, свои сопствени или преку МТСП, со цел финанси-
рање на социјални услуги на лиценцирано здружение или друг давател на социјална услуга. 

12 ¹³Општината можe да основа јавна установа врз основа на одобрение за основање согласно со Законот, освен Центар за социјална работа , 
воспитна установа за деца и установа за прифат на баратели на азил.



Законот за спречување и заштита од насил-
ство врз жени и семејно насилство¹⁴ ги дефи-
нира надлежностите како и координираното 
делување на релевантните институции, 
здруженија на граѓани како и локалната са-
моуправа во насока на превенција на родо-
во базирано насилство врз жените и семеј-
ното насилство и ефективна заштита на жрт-
вите. Надлежни органи за спроведување на 
овој закон се Министерството за труд и соци-
јална политика, Министерството за внатреш-
ни работи, Министерството за здравство, 
Министерството за образование и наука, 
Министерството за правда, судовите, јавното 
обвинителство, единиците на локална само-
управа и правните лица кои вршат јавни 
овластувања согласно законот. 
Согласно со Законот, локалните само-
управи се должни да креираат локални по-
литики и програми за заштита на жените 
жртви на родово базирано насилство и се-
мејно насилство соработувајќи со сите ре-
левантни чинители на локално ниво (цен-
трите за социјална работа, полициски стани-
ци, здравствени установи, предучилишни и 
образовни установи) со цел превенција на 
РБН и СН и заштита на жртвите, и во оваа 
насока да имаат директна соработка и со 
здруженијата на граѓани. 
Значајно е да се спомене дека локалните са-
моуправи, во рамките на општинските совети 
за социјална заштита треба да ги разгледу-
ваат состојбите со родово-базирано насил-
ство врз жените и семејното насилство и во 
согласност со Законот за социјална заштита, 
наодите да ги интегрираат во социјалниот 
план на општината. 

Законот утврдува дека локалните самоуп-
рави се должни да спроведуваат превен-
тивни мерки и кампањи со цел подигнува-
ње на јавната свест за проблемот на РБН врз 
жени и семејно насилство. 
Во делот на заштитата, локалните самоупра-
ви се должни да воспостават или да поддр-
жат здружeнија кои ќе ги обезбедуваат 
специјализираните услуги за жртвите на 
родово базирано и семејно насилство, 
пред се засолништа и советувалишта за 
жртви и во оваа насока да обезбедат финан-
сиски средства за функционирање на спе-
цијализираните услуги. Локалните само-
управи исто така можат да финансираат и 
други услуги за жртвите на  насилство, како 
услуги за бесплатна правна помош и услуги 
за реинтеграција за жртвите. Секоја локална 
самоуправа самостојно одлучува за висината 
и траењето на финансиската поддршка за 
специјализираните услуги.

6. Законот за спречување и 
заштита од насилство врз 

жени и семејно насилство и 
надлежностите на

 локалната самоуправа

13¹⁴Законот за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство(„Службен весник на Република Северна Македонија“ број 24/21)



Во 2019 година, Општина Струмица отвори Јавен повик за проектни предлози од 
граѓански организации за  воспоставување на установа за социјална заштита, 
Центар за жртви на семејно насилство (засолниште). Општина Струмица ја избра 
партнерската организација Скај Плус и финансиски ја поддржа со износ од 
1.200.000 денари. Дополнително, за воспоставување на засолништето, граѓан-
ската организација Скај Плус обезбеди исто толкав износ од страна на општест-
вено одговорни компании.
Просторот од 200 метри квадратни во кој е сместено засолништето е во сопстве-
ност на Општина Струмица, но со договор е доделен на користење на партнер-
ската организација Скај Плус. Засолништето во Општина Струмица отпочна со 
работа во јануари 2020 година и располага со осум легла. 
Во рамки на засолништето се обезбедува индивидуално советување, психо-со-
цијална интервенција, психо-социјален третман и терапевтски третман за 
жените жртви и нивните деца. Исто така се обезбедуваат следните услуги: упа-
тување во институции, помош при воспоставување контакти со други институ-
ции, придружување во институции и примарна правна помош. Преку воспос-
тавена соработка со надворешни соработници адвокати, засолништето обез-
бедува секундарна правна помош и застапување во суд. Исто така на жртвите им 
се обезбедува помош при вработување и совети поврзани со право на домување. 
Засолништето е пристапно за жени со телесна/физичка попреченост¹⁵.
Во засолништето најчесто се сместуваат жени жртви на СН од Источен и Југоис-
точен плански регион, но можат да се сместат и жени од целата територија на 
РСМ. Во засолништето во 2020 година биле сместени 16 жени жртви на СН, а во 
2021 услугите ги користеле 10 жени.
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Финансиска поддршка за воспоставување на засолниште за жени 
жртви на семејно насилство – добра практика од Општина Струмица 

СТОП ЗАНАСИЛСТВОТОВРЗ ЖЕНИТЕ
НЕ ЗА

СЕМЕЈНО 
НАСИЛСТВО

¹⁵Здружение Национален ромски центар (2020), Специјализирани услуги за помош и поддршка на жените жртви на
  насилство врз жени и семејно насилство (авторка Шопова Б.)



7. Состојбата со семејното насилство во Североисточен 
плански регион

       Во Североисточниот плански регион, функционираат два меѓуопштински центри за 
социјална работа во Куманово и Крива Паланка и еден центар за социјална работа во 
Кратово, кои обезбедуваат права и услуги во согласност со Закон. 
Согласно информациите добиени од ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа 
Куманово, во 2020 година во ЈУ МЦСР Куманово семејно насилство пријавиле 67 
жртви од кои 60 се жени, а во првите три квартали на 2021, 60 жртви пријавиле слу-
чај на СН од кои 51 се жени. Исто така, согласно информациите добиени од ЈУ МЦСР 
Крива Паланка,во 2020 и првите три квартали од 2021 година пријавени се 10 случаи 
на семејно насилство, од кои евидентирани се 9 мажи и 1 жена сторител на семејно 
насилство и 7 жени и 5 мажи жртви. Во шест случаи релацијата меѓу сторителот и 
жртвата е брачни другари.
Согласно податоците добиени од МВР, во СВР Куманово, во текот на 2020 година биле 
регистрирани 84 кривични дела од областа нa семејното насилство, за кои се приј-
авени 82 сторители од машки пол.Од вкупниот број на жртви на овие кривични дела 
84, 74 се жени, а во однос на роднинската врска со сторителите, во 50% како жртва се 
појавува сопругата, а во 7% вонбрачната партнерка. Најголем дел или 86,9% од 
делата се извршени со употреба на физичка сила или закана, потоа со ладно 
оружје.Во рамки на семејното насилство во СВР Куманово се примени 289 поплаки, а 
регистрирани се 30 прекршоци.

Североисточниот плански регион опфаќа шест општини и тоа: 
Куманово, Крива Паланка, Кратово, Липково, Старо Нагоричане и Ранковце,

 а според податоците од последниот попис извршен во Република Северна 
Македонија 2002 година, во овој регион живеат 172.787 жители¹⁶.
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8. Достапноста на 
специјализирани 
услуги за поддршка 
на жртвите на 
семејно насилство 
во Североисточен 
плански регион

Во Североисточен плански регион нема ниту еден Центар 
за жртви на семејно насилство (засолниште). Согласно 
стандардите на ИК, во Североисточниот плански регион 
треба да има засолниште со достапни најмалку 17 семејни 
места.
Исто така во овој регион нема ниту еден кризен центар за 
жртви на семејно насилство. 
Во Североисточен плански регион, постои едно советува-
лиште за работа со жени жртви на родово базира-
но/семејно насилство воспоставено во простории на ЈУ 
МЦСР Куманово¹⁷. Советувалиштето за жртви на семејно 
насилство обезбедува советување, психо-социјална 
интервенција и третман за жртвите на семејно насилство и 
нивните деца.

Поради ограничени човечки и просторни капацитети услугите кои се обезбедуваат во совету-
валиштето не се во согласност со меѓународните стандарди за испорака на овој вид услуги. 
Имено, услугите за жртвите се обезбедуваат во една просторија која се користи за обезбедува-
ње на услуги и за други корисници на социјална заштита, вклучително и сторители, а стручните 
лица кои ги обезбедуваат услугите за жртвите истовремено обезбедуваат услуги и за други ко-
рисници на социјална заштита . Инаку просториите каде се обезбедуваат услугите се достапни за 
лица со попречености. Значајно е да се спомене дека согласно меѓународните стандарди, во 
Североисточниот плански регион треба да бидат достапни најмалку две советувалишта за жени-
те жртви на насилство и нивните деца.
Во овој регион функционира еден Центар за упатување на жртви на сексуално насилство кој 
обезбедува услуги за жртвите на сексуално насилство и силување, воспоставен во рамки на 
Општата болница во Куманово. Центарот обезбедува медицински и форензички прегледи за 
жртвите на сексуално насилство, но и психо-социјално советување, психо – социјална интервен-
ција, како и помош при воспоставување контакти со други институции¹⁸. Од отворањето на Цен-
тарот во јули 2018 година до јануари 2022 година за помош се обратиле пет жртви на сексуално 
насилство, на возраст од 10г., 13г., 14г., 15г.и 40г., сите од женски пол,од кои три Македонки, една 
Албанка и една Ромка. 
Во Североисточен плански регион идентификувани се две активни здруженија на граѓани кои 
обезбедуваат услуги за жртви на семејно насилство. Националниот ромски центар, со седиште 
во Куманово, обезбедува услуги на информирање, упатување и бесплатна правна помош за 
жртви на семејно насилство (примарна правна помош, правна помош при комплетирање на бара-
ње за секундарна правна помош). Услугите се обезбедуваат на волонтерска и грантова/проектна 
основа. Здружението не користи финансиска поддршка од локалната самоуправа. Хуманитарно 
Здружение „Мајка“, со седиште во Куманово, обезбедува услуги на информирање, упатување и 
советување за жртви на семејно насилство. Услугите исто така се обезбедуваат на волонтерска и 
грантова/проектна основа. Здружението не користи финансиска поддршка од локалната само-
управа.
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9. Локални политики 
за заштита на жените

 жртви на родово 
базирано и семејно 

насилство

Општина Куманово нема подготвено и усвоено социјален 
план. Програмите за социјална заштита на Општина Кума-
ново за 2020 и 2021 година не ги препознаваат жртвите на 
семејно насилство како лица во социјален ризик. Во рамки 
на овие програми, Општина Куманово нема развиено мер-
ки за спречување на родово-базираното насилство врз 
жени и семејно насилство, нема предвидено мерки за 
превенција на РБН и СН, мерки за заштита на жртвите, како 
и финансиски средства за поддршка на даватели на специ-
јализирани услуги за жртви на насилство.  

Општина Куманово

Општина Крива Паланка

Општина Кратово

Општина Липково

Социјалниот план на Општина Крива Паланка 2021 – 2024 година, содржи информации за еви-
дентираните жртви на семејно насилство во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кри-
ва Паланка во 2020 година. 
Во социјалниот план општината предвидува развивање на нови услуги за жртви на СН: услуги во 
заедницата (услуги за привремен престој), услуги на стручна помош и поддршка и услуги на сове-
тување (во соработка со граѓански органиации), но сепак социјалниот план прецизно не го де-
финира начинот на воспоставување на овие услуги и концизно не ги утврдува потребните 
финансии и ресурси за воспоставување на овие услуги.
Во Програмата за социјална, детска и здраствена заштита за 2020 година, Општина Крива Па-
ланка не ги препознава жртвите на семејно насилство како ранливи лица. Општината нема пред-
видено мерки за спречување на РБН врз жени и семејно насилство, не се предвидени актив-
ности за превенција, мерки за заштита на жртвите, ниту финансиска поддршка за даватели на 
специјализирани услуги за жртви. 

Општината нема усвоено социјален план. Жртвите на семејно насилство не се идентификувани 
како лица во социјален ризик во програмите од областа на социјалната заштита за 2020 и 2021 
година и општината нема развиено конкретни активности за превенција на родово-базира-
но и семејно насилство, мерки за заштита на жртвите, ниту финансиска поддршка за давате-
ли на специјализирани услуги за жртви. 

Општината нема подготвено и усвоено социјален план. Годишните програми за социјална зашти-
та за 2020 и 2021 година ги препознаваат жртвите на семејно насилство како лица во соција-
лен ризик, но не се предвидени конкретни мерки за заштита, ниту финансиска поддршка за 
даватели на специјализирани услуги за жртви. Програмите за социјална заштита предвиду-
ваат активности за превенција на семејното насилство со учениците во основно и средно 
образование, но нема утврден буџет за овие активности. 
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Општина Старо Нагоричане

Општината нема развиено и усвоено социјален план. Во програмите за социјална заштита за 
2020 и 2021 година жртвите на семејно насилство не се идентификувани како лица во социјален 
ризик и општината нема предвидено конкретни мерки и активности за превенција на родо-
во-базирано и семејно насилство, мерки за заштита на жртвите, ниту финансиска поддршка 
за даватели на специјализирани услуги за жртви.

Општина Ранковце

Општината нема подготвено и усвоено социјален план. Во програмите за социјална, детска, 
здравствена заштита и еднакви можности за 2020 и 2021 година не се препознаени жртвите на 
семејно насилство како категорија ранливи лица. Општината нема предвидено конкретни 
мерки за спречување на родово-базирано и семејно насилство, мерки за заштита на жртви-
те, ниту финансиска поддршка за даватели на специјализирани услуги за жртви .
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ЗАКЛУЧОЦИ
Во поглед на достапноста на специјализирани услуги за жртви, во Североисточниот плански ре-
гион не се исполнети ниту минимум стандардите за пристап до специјализирани услуги за 
помош и поддршка на жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство пропи-
шани во Истанбулската Конвенција.

Во Североисточен плански регион не е воспоставен ниту еден центар за жртви на семејно 
насилство (засолниште),а согласно стандардите на ИК треба да има достапно засолниште со 
најмалку 17 семејни места. 

Во Североисточен плански регион не е воспоставен ниту еден кризен центар за жртви на се-
мејно насилство.

Во рамки на ЈУ МЦСР Куманово е воспоставено советувалиште за жртви на семејно насилство 
кое треба да обезбедува советување, психо-социјална интервенција и третман за жртвите на ро-
дово базирано и семејно насилство и нивните деца, но поради ограничени човечки и просторни 
капацитети, оваа услуга не се обезбедува во согласност со меѓунaродните стандарди  и не се 
обезбедува во целост и соодветно на потребите на жртвите. Стручните лица кои работат со 
жртвите обезбедуваат услуги и на други корисници на социјална заштита, а просторијата која се 
користи за работа со жртвите се користи и за работа со други корисници на социјална заштита, 
вклучително и за сторители. 

Во Североисточниот плански регион идентификувани се две активни здруженија на граѓани 
кои обезбедуваат услуги за жртви на семејно насилство на волонтерска и грантова/ 
проектна основа. Двете здруженија не користат финансиска поддршка од локалната само-
управа. 

Пет од вкупно шест општини во Североисточен плански регион, немаат развиено и усвоено 
социјален план на општината. Немањето социјален план, ги ограничува можностите на општи-
ните да ги следат состојбите со родово-базираното и семејното насилство на локално ниво, да ги 
идентификуваат потребите на жртвите, како и достапноста на услуги и стратешки да планираат 
воспоставување на специјализирани услуги за помош и поддршка. Единствено Општина Крива 
Паланка има усвоено социјален план во кој предвидува развивање на нови услуги за жртви на СН 
(услуги за привремен престој, услуги на стручна помош и поддршка и услуги на советување), но 
без прецизно да го дефинира начинот на воспоставување и потребните ресурси за овие услуги.

Програмите од областа на социјалната заштита на општините во Североисточен плански 
регион не ги препознаваат жртвите на семејно насилство како лица во социјален ризик, 
освен Програмата на Општина Липково, која ги препознава жртвите, но не предвидува 
конкретни мерки за заштита, туку само активности за превенција на семејното насилство. 

Општ заклучок е дека ниту една општина во рамки на Североисточен плански регион нема раз-
виено конкретни мерки и издвоено буџетски средства за заштита на жртвите на родово 
базирано насилство во рамки на програмите од областа на социјалната заштита, ниту предви-
дено финансиска поддршка за даватели на специјализирани услуги за помош и поддршка 
на жртви, а жртвите на семејно насилство воглавно не се препознаени во рамки на акциските и 
стратешки документи во домен на социјалната заштита.



ПРЕПОРАКИ

Општина Куманово и општините во Североисточен плански регион, во најкраток рок 
да започнат интензивно да работат на креирање на локални политики за спречување 
на родово-базираното и семејно насилство и на тој начин да ги исполнат обврските кои 
произлегуваат пред се од ратификуваната Истанбулска Конвенција и Националниот Ак-
циски План за спроведување на ИК. Во оваа насока општините треба да развијат мерки 
за превенција на родово-базираното и семејно насилство и мерки за заштита на жените 
и децата жртви кои ќе ги интегрираат во социјалните планови, програмите за соци-
јална заштита или да развијат посебни програми за спречување на насилство врз же-
ни и семејно насилство.

Општина Куманово и општините во Североисточен плански регион, да развијат соци-
јален план на општините и регионот. Социјалниот план е значаен стратешки документ, 
особено од аспект на следење на состојбите со родово-базираното и семејното насилство 
на локално и на ниво на регион, идентификување на потребите на жртвите и планирање 
активности за воспоставување на специјализирани услуги за жртвите. 

Општина Куманово и општините во Североисточен плански регион, во рамки на советите 
за социјална заштита, редовно да ги разгледуваат состојбите со родово-базираното 
насилство врз жените и семејното насилство на локално ниво и на ниво на регион, 
анализирајќи ги достапните податоци на МВР, МТСП и локалните здруженија даватели на 
услуги, а наодите да ги интегрираат во социјалниот план на општината и регионот. 
Дополнително, во соработка со здруженијата на граѓани, да спроведуваат социјални 
мапирања во кои длабински ќе се истражат проблемите и потребите на жените жртви. 

Општина Куманово и општините во Североисточен плански регион, да обезбедат финан-
сиски средства и да воспостават директна соработка со здруженија на граѓани со цел 
спроведување превентивни мерки и кампањи за подигнување на јавната свест за про-
блемот на родово-базирано насилство врз жени и семејно насилство.

Општина Куманово, како најголема општина во Североисточен плански регион, се очеку-
ва да биде општина лидер во процесот на финансирање и воспоставување на специ-
јализирани услуги за жртви на родово базирано и семејно насилство во регионот, и во 
оваа насока таа треба да воспостави меѓуопштинска соработка со општините од Севе-
роисточен плански регион со цел обезбедување на специјализирани услуги за помош и 
поддршка на жените и деца жртви на родово базирано и семејно насилство од регионот. 

Општина Куманово и општините во Североисточен плански регион, да обезбедат финан-
сиски средства и да воспостават директна соработка со здруженија на граѓани со цел 
воспоставување на засолниште за жртви на семејно насилство, со достапни најмалку 17 
семејни места во чии рамки ќе функционира и кризен центар за жртви на семејно насил-
ство. 

Општина Куманово и општините во Североисточен плански регион, да обезбедат 
финансиски средства и да воспостават директна соработка со здруженија на граѓани со 
цел воспоставувањесоветувалишта за жени и деца жртви на родово базирано и семејно 
насилство,  кои ќе обезбедуваат услуги согласно меѓународните стандарди. Во 
Североисточен плански регион треба да бидат достапни најмалку три советувалишта за 
жени жртви на насилство и нивните деца.

Општина Куманово и општините во Североисточен плански регион, да обезбедат 
финансиски средства за здруженија на граѓани кои обезбедуваат услуги со цел 
реинтеграција на жртвите на семејно насилство преку привремено домување, психичко 
советување, финансиска помош, образование и обуки и помош при вработување со цел 
вклучување на пазар на труд.Повеќе за моделот за реинтеграција може да прочитате на 
следниот линк
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Општина Куманово и општините во Североисточен плански регион, да обезбедат финан-
сиски средства и да воспостават директна соработка со здруженија на граѓани со цел 
воспоставување советувалишта за жени и деца жртви на родово базирано и семејно 
насилство, кои ќе обезбедуваат услуги согласно меѓународните стандарди. Во Севе-
роисточен плански регион треба да бидат достапни најмалку две советувалишта за жени 
жртви на насилство и нивните деца.

Општина Куманово и општините во Североисточен плански регион, да обезбедат финан-
сиски средства за здруженија на граѓани кои обезбедуваат услуги со цел реинтегра-
ција на жртвите на семејно насилство преку привремено домување, психолошко сове-
тување, финансиска помош, образование и обуки и помош при вработување со цел вклу-
чување на пазар на труд.
Повеќе за моделот за реинтеграција може да прочитате на следниот линк:  
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2020/01/predlog-model-final.pdf.
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