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Состојбата со семејното насилство во 
Полошки плански регион

Достапност на специјализирани услуги за 
поддршка на жртвите на семејно насилство 

во  Полошки плански регион

Полошкиот плански регион го сочинуваат девет општини: Тетово, Гостивар, Маврово и 
Ростуше, Желино, Теарце, Боговиње, Врапчиште, Јегуновце и Брвеница и во овој регион 
живеат 251 552 жители. Во регионот има два меѓуопштински центри за социјална 
работа во Тетово и Гостивар.

Во 2020 год. и 2021 год. во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово 
регистрирани се 105 случаи на семејно насилство, за кои се евидентирани 80 жени 
жртви (76,19) и 85 мажи сторители (80,95). Кај повеќе од 90% од пријавените случаи 
на семејно насилство, насилството се случува меѓу брачни или вонбрачни партнери.

Во 2020 и 2021 година, во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар 
евидентирани се вкупно 58 нови случаи на семејно насилство, од кои повеќе од 90% 
се жени жртви. Најчесто пријавувано насилство е физичкото, по што следи психичкото 
насилство. Најчесто обезбедена услуга е психо-социјална помош и поддршка, по што 
следи правната помош.

Во 2020 година во СВР Тетово биле регистрирани 96 кривични дела од областа нa 
семејното насилство, од кои 74 дела се во општината Тетово и 22 во општината 
Гостивар. Во рамки на семејното насилство се примени 244 поплаки, а регистрирани 
се 13 прекршоци.

Република Северна Македонија ја ратификуваше Конвенција на Советот на Европа 
за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство 
(Истанбулска Конвенција) на 23 март 2018 и со тоа се  обврза меѓудругото да обезбеди 
заштита на жртвите преку воспоставување на достапни, рамномерно географски 
распоредени  и пристапни специјализирани услуги за заштита на жените жртви од 
сите форми на родово базирано и семејно насилство.  Во оваа насока, државата и 
локалните власти се должни да обезбедат финансиски средства за воспоставување 
на засолништа, вклучително и интервентни центри и советувалишта за поддршка на 
жените жртви и нивните деца. 



Со цел обезбедување на соодветна институционална заштита и поддршка на жртвите, 
Истанбулската конвенција поставува јасни стандарди што всушност подразбира и 
достапност на општи и специјализирани услуги за жртвите: 

Спроведената „Анализа на состојбата со пристапни и достапни специјализирани 
сервиси за помош и поддршка на жени и деца жртви на родово базирано и семејно 
насилство во Полошки плански регион“, објавена во мај 2022 година, ги мапира 
постоечките специјализирани услуги во Полошки плански регион и укажува дека:

Советувалишта за жени и деца жртви на родово базирано насилство 

• Во Полошки плански регион не се исполнети минимум стандардите,  пропишани 
со   Истанбулската Конвенција, за достапност на специјализирани услуги за помош и 
поддршка на жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство

• Во Полошки плански регион нема ниту едно засолниште за згрижување на жени 
жртви на насилство. Согласно стандардите на Истанбулската Конвенција треба да 
има достапно засолниште со најмалку  25 семејни места.

• Во Полошки плански регион не е воспоставен ниту еден кризен центар за жртви на 
семејно насилство.

• Во Полошки плански регион има две советувалишта за работа со жени жртви на 
родово  базирано/семејно насилство и нивните деца.

Во простории на ЈУ МЦСР Тетово работи советувалиште за жени жртви на родово 
базирано/семејно насилство, но услугите кои се обезбедуваат во советувалиштето 
не се во согласност со меѓународните стандарди за испорака на советувалишни 
услуги.
 
Советувалиштето Женски центар за поддршка Тетово е воспоставено од Националната  
мрежа против  насилство врз жени и семејно насилство во  соработка  со здружението  
Кортекс Тетово и е прв сервис од ваков тип во Полошки плански регион. Во рамки 
на советувалиштето се обезбедува психо - социјална помош и поддршка,психолошко 
и психотерапевтско советување и третман,  правно советување, како и кариерно 
советување и менторство за вработување. Советувалиштето е воспоставено со 
финансиска поддршка од Балканскиот Фонд за Демократија, проект на Германскиот 
Маршал фонд на Соединетите држави и Кралската амбасада на Норвешка во Белград.
Согласно стандардите на Истанбулска конвенција, во овој регион треба да бидат 
достапни најмалку три советувалишта за жени жртви на родово базирано и семејно 
насилство. 

• општи услуги - кои ги обезбедуваат социјалните, здравствените служби, службите за 
вработување;

• специјализирани услуги - засолништа, СОС линии, услуги за поддршка на жртви 
на сексуално насилство, советувалишта за психосоцијална поддршка на жртви, кои 
воглавно ги обезбедуваат женските граѓански организации на начин на кој во фокусот 
е ставена жртвата и нејзините потреби.  



Истанбулска конвенција

• Конвенцијата бара вклучување на локалните власти во креирање и имплементација 
на координирани политики за спречување на насилството врз жените и семејното 
насилство. Во оваа насока, локалните самоуправи треба да креираат локални политики 
и мерки за спречување на насилството врз жени и семејното насилство и да обезбедат 
соодветни финансиски ресурси за нивна имплементација. 

• Конвенцијата бара вклучување на локалните власти во обезбедување на заштита на 
жртвите од насилство и обезбедување на финансиски средства за специјализираните 
услуги за помош и поддршка (засолништа, советуцалишта итн..) кои се обезбедуваат 
од страна на женските граѓански организации.  

Центар за упатување на жртви на сексуално насилство

Во 2018 година во Клиничката болница во Тетово е отворен Центар за упатување 
на жртви на сексуално насилство чии услуги се достапни за жртвите на сексуално 
насилство и силување 24/7. Центарот обезбедува медицински и форензички преглед 
за жртвата на сексуално насилство и овозможува жртвата да добие прва медицинска 
помош, психо-социјално советување, психо – социјална интервенција, како и помош 
при воспоставување контакти со други институции.

Обврските на локалните власти за 
воспоставување специјализирани услуги за 

жртвите на насилство согласно меѓународните 
стандарди и националната правна рамка 

Закон за социјална заштита

• Законот за социјална заштита ги препознава жртвите на родово базирано и семејно 
насилство како лица во социјален ризик и корисници на облици на социјална заштита. 
Согласно со Законот за социјална заштита, општините треба да развиваат мерки и 
активности за заштита за жртвите на родово-базирано и семејно насилство.

• Социјалниот план на општината, како стратешки документ во областа на социјалната 
заштита, потребно е да ги препознае жртвите на родово базирано и семејно насилство 
како ранливи лица, истовремено обезбедувајќи податоци за состојбата со насилството 
на територија на општината, проблемите и потребите на жртвите, постоечките услуги 
за жртвите и потребата од нови услуги. 

• Во рамки на годишните Програми за социјална заштита, општината треба да утврди 
конкретни мерки и да издвои финансиски средства за превенција и заштитата на 
жртвите на родово базираното и семејното насилство. 



• Локалните самоуправи се должни да креираат локални политики и програми за 
заштита на жените жртви на родово базирано насилство;

• Локалните самоуправи се должни да имплементираат мерки за превенција на 
родово-базираното и семејно насилство; 

• Локалните самоуправи имаат надлежност да воспостават засолништа, 
советувалишта за жртви и други услуги за заштита на жените жртви на насилство;

• Локалните самоуправи се должни во рамки на своите ресорни буџети да издвојат 
финансиски средства за превенција и заштита на жените жртви на родово-базирано 
и семејното насилство; 

• Локалните самоуправи воспоставуваат соработка со сите релевантни чинители на 
локално ниво со цел спречување на родово-базирано и семејно насилство.

• Согласно со Законот за социјална заштита, општината има обврска да спроведува 
социјална превенција, а оттука и превенција на родово базирано и семејно насилство.

• За жртвите на родово-базирано и семејно насилство, Законот ги дефинира следните 
социјални услуги: услуги на информирање и упатување, услуги на стручна помош и 
поддршка, услуги на советување, услуги на привремен престој (услуги во заедницата) 
и згрижување во друго семејство (услуги за вон-семејна социјална заштита). 

• Законот обезбедува правна основа за воспоставување и финансирање на 
специјализирани сервиси за жртви на родово базирано и семејно насилство и во 
оваа насока општините можат да основаат установи за социјална заштита или пак да 
ја пренесат оваа надлежност на здруженија, други правни и физички лица.

• Законот ги дефинира здруженијата на граѓани како даватели на социјални услуги 
и во оваа насока ја утврдува надлежноста на локалната самоуправа да обезбеди  
финансиски средства за воспоставување и функционирање на социјалните услуги. 

Законот за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство 
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• Единствено Општина Гостивар, од вкупно девет општини во Полошки плански регион 
има развиено и усвоено социјален план, во кој стратешки планира развивање на 
услуги за жртви на семејно насилство, но начинот на воспоставување и потребните 
ресурси за овие услуги не се прецизно дефинирани. Немањето на социјален план ги 
ограничува можностите за стратешко планирање на локални мерки за спречување на 
родово-базирано и семејно насилство. 

• Пет општини од вкупно девет општини во Полошки плански регион имаат развиено 
програми од областа на социјалната заштита (Тетово, Гостивар, Маврово и Ростуше, 
Желино и Теарце), но само две од овие програми ги препознаваат жртвите на семејно 
насилство како ранлива група (Тетово и Теарце). Општина Теарце предвидува 
обезбедување помош за оваа ранлива група, но специфично не е дефинирано каков 
вид помош се обезбедува. Општина Желино предвидува само мерки за превенција на 
семејното насилство. 

• Единствено Програмата на Општина Тетово јасно утврдува финансиски средства 
за поддршка на даватели на специјализирани услуги, додека ниту една друга 
општина во рамки на Полошки плански регион не предвидува финансиска поддршка 
за даватели на специјализирани услуги за заштита на жртви на насилство. 

Вклученоста на општините од Полошки 
плански регион во обезбедување на 

заштита на жртвите од насилство
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• Општините во Полошки плански регион, освен Општина Гостивар, веднаш да 
отпочнат процес за развивање на социјален план. Социјалниот план како стратешки 
документ треба да ги препознае жртвите на родово-базирано и семејно насилство 
како лица во социјален ризик;

• Социјалниот план треба да овозможи следење на состојбите со родово-базираното 
и семејното насилство на локално ниво. Со цел следење на состојбата со родово-
базирано и семејното насилство, општинските совети за социјална заштита треба 
редовно да собираат и анализираат податоци за регистрирани кривични дела од 
областа нa семејното насилство, поплаки и прекршоци во рамки на семејно насилство 
во полицијата, како и пријавени случаи на родово базирано и семејно насилство во 
центарот за социјална работа и здруженијата на граѓани кои се даватели на услуги 
и истите да ги интегрираат во социјалниот план на општината. Освен анализа на 
официјални статистички податоци, општинските совети за социјална заштита 
треба да спроведуваат социјални мапирања со цел детално утврдување на 
проблемите и потребите на жените жртви. Социјалниот план исто така треба да ги 
идентификува постоечките услуги, како и да овозможи идентификување на потреба 
од воспоставување на нови специјализирани услуги за жртви. 

• Социјалните планови и програмите за социјална заштита на општините во Полошкиот 
регион треба да предвидуваат мерки за превенција на насилството и мерки за заштита 
на жените и децата жртви.

• Општините во Полошки плански регион да спроведат општи обуки за родово-базирано 
и семејно насилство , како и за обврските за локалните власти кои произлегуваат од 
ратификуваната  Истанбулска конвенција и Законот за спречување и заштита од 
насилство врз жени и семејно насилство. 

Како да се унапреди системот за 
заштита на жените и децата жртви на 
родово базирано и семејно насилство 

во Североисточен плански регион?

Препораки

Во согласност со обврските на локалните власти кои произлегуваат од ратификуваната 
Конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз 
жените и домашното насилството (Истанбулска конвенција), и со надлежностите на 
општините предвидени со Законот за социјална заштита и Законот за спречување 
и заштита од насилство врз жени и семејно насилство, како и во согласност со 
мерките предвидени за локалните самоуправи во Акцискиот план за спроведување 
на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и домашното 
насилство на РСМ 2018-2023, потребно е:



Во обуките задолжително треба да бидат вклучени одговорните лица за социјална 
заштита и координаторите за еднакви можности, како и членовите на релевантните 
комисии во рамки на општинскиот совет.

• Општините Боговиње, Брвеница, Јегуновце и Врапчиште да развијат Програма за 
социјална заштита, со цел планирање на мерки за превениција и заштита од родово 
базирано и семејно насилство
• Општините во Полошки плански регион, да обезбедат финансиски средства и 
за спроведување активности со цел превенција на родово-базирано насилство 
врз жени и семејно насилство. Овие активности да ги спроведуваат во директна 
соработка со здруженија на граѓани, како и сите релевантни институции на локално 
ниво (образовни и здравствени институции, полиција, медиуми итн..).

• Општина Тетово, како најголема општина, треба да воспостави меѓуопштинска 
соработка со општините од Полошки 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.
• Општините во Полошки плански регион, да обезбедат финансиски средства за 
поддршка на здруженија на граѓани кои кои во согласност со меѓународните стандарди 
обезбедуваат советувалишни услуги за жени и деца жртви на родово базирано и 
семејно насилство, вклучувајќи и услуги за реинтеграција на жртвите, привремено 
домување, психо-социјална поддршка и советување, обуки и помош при вработување. 
. Во овој регион треба да бидат достапни најмалку три советувалишта за жени жртви 
на родово базирано и семејно насилство.

• Општините во Полошки плански регион, да обезбедат финансиски средства за 
поддршка на здруженија на граѓани со цел воспоставување на засолниште за жртви 
на родово базирано и семејно насилство. Во овој регион треба да биде достапно 
засолниште со најмалку 25 семејни места.



Град Скопје – финансиска поддршка за воспоставување на Куќа за 
отворено домување

Со финансиска поддршка на Град Скопје, во 2020 година, Националната мрежа против 
насилство врз жени и семејно насилство ја отвори првата Куќа за домување за жени 
жртви на насилство и нивните деца. Финансиската поддршка беше обезбедена преку 
Јавен повик за поддршка на проекти и програмски активности на организации кои 
работат во областа на социјалната, детска и здравствена заштита, согласно Предлог 
– Програмата за активностите во областа на социјална, детска и здравствена заштита 
на Град Скопје за 2020 година. Во текот на 2020 година Градот Скопје обезбеди 
1.000.000 денари за овој проект, а во 2021 година 850.000 денари. Останатите средства 
за оддржливо функционирање на куќата беа обезбедени од странски донаторски 
организации кои имаат локални канцеларии во Скопје. Куќата за отворено домување 
обезбедува пакет услуги за реинтеграција и рехабилитација на жените жртви на родово 
базирано и семејно насилство и нивните деца, кои ја напуштиле насилната средина. 
Освен безбедно домување, во период од 6-10 месеци, се обезбедува психолошко 
советување, индивидуална и групна психотерапија, правна помош и поддршка, 
кариерно советување, професионална ориентација и менторство при вработување, 
обуки за животни и меки вештини, вклучување со системот на образование на децата, 
итн. Крајната цел е целосна рехабилитација и реинтеграција на жртвата, постигнување 
на нејзина економска независност и намалување на ризикот да се врати во насилната 
средина. Во текот на 2020 и 2021 година во Куќата биле сместени вкупно 8 жени жртви 
и 16 малолетни деца.

Успешна соработка помеѓу единици 
на локална самоуправа и граѓански 

организации

Општина Струмица - финансиска поддршка за воспоставување на засолниште 

Во 2020 година со финансиска поддршка на Општина Струмица се воспостави 
Центар за жртви на семејно насилство (засолниште). По распишаниот Јавен повик 
за финансиска поддршка на граѓанска организација за воспоставување на Центар 
за жртви на семејно насилство (засолниште) во 2019 година,  Општината донесе 
одлука за избор на граѓанската организација Скај Плус. Финансиската поддршка за 
граѓанската организација беше во износ од 1.200.000 денари, а општината исто така 
додели простор од 200 метри квадратни на користење за оваа цел. За воспоставување 
на засолништето, Скај Плус дополнително обезбеди исто толкав износ од страна на 
општествено одговорни компании. Засолништето денес располага со осум легла 
и обезбедува сместување за жртви на семејно насилство и нивните деца, како и 
индивидуално советување, психо-социјална интервенција, психо-социјален третман 
и терапевтски третман за жените жртви и нивните деца. Во засолништето најчесто 
се сместуваат жени жртви од Источен и Југоисточен 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.



Општина Кавадарци – меѓуопштинска соработка за воспоставување на 
советувалиште

Во март 2022 година, општина Кавадарци заедно со општина Неготино, општина 
Росоман и општина Демир Капија потпишаа меморандум за меѓуопштинска соработка 
за воспоставување на советувалиштен центар за помош и поддршка на жени и деца 
жртви на родово базирано и семејно насилство. 
Имено, иницијативата за воспоставување на ваков сервис ја започна Здружението 
за родова еднаквост „Визија“ од Кавадарци во партнерство со Националната мрежа 
против насилство врз жени и семејно насилство во 2021 година. Како резултат на 
процесот на застапување кој овие две организации го спроведоа, беше потпишан 
договор за финансиска поддршка која општините ќе ја обезбедат, односно општните 
предвидоа во своите локлани буџети вкушно 1.400.000 денари подели согласно бројот 
на жители.  Процесот на воспоставување согласно стандардите на Министерството за 
труд и социјална политика, раководење со советувалишниот центар и обезбедување 
на услуги за помош и поддршка на жртвите е одговорност на локалната женска 
организација „Визија“ од Кавадарци, под менторство на Националната мрежа против 
насилство врз жени и семејно насилство. Советувалишниот центар ќе обезбедува 
услуги за жени и деца кои преживеале некаква форма на родово базирано и семејно 
насилство, односно ќе биде ангажиран тим од социјална работничка, правничка, 
психотерапевтка и кариерна советничка. Согласно планот за работа, ќе биде обезбедна 
помош и поддршка за оставување на права од социјална заштита, бесплатна правна 
помош и адвокатско застапување за судски постапки поврзани со преживеаното 
насилство, континуирано и долготрајно психолошко советување и психотерапија 
за жените и нивните деца, како и кариерно советување и помош при вработување. 
Советувалиштето ќе биде достапно и за жени со попреченост. 

Општина Битола – финансиска поддршка за воспоставување на советувалиште 

Општина Битола на 7 март, 2022 година потпиша договор за финансиска поддршка 
за воспоставување на советувалишен центар за жени и деца жртви на родово 
базирано и семејно насилство. За таа цел, општината во својот буџет за 2022 година 
предвиде 1.000.000 денари. На овој договор, предходеше соработка помеѓу општината, 
Националната мрежа, и локалната женска организација СЕМПЕР од Битола, која се 
однесуваше на идентификување на проблемот и негово препознавање и вклучување 
во социјалниот план на општината за 2022, како и вклучување на активност – 
воспоставување на советувалишен центар за жени и деца жртви на родово базирано 
и семејно насилство во програмата за социјална заштита на општина Битола. Во 
консултативен процес помеѓу трите страни, беше утврден и буџетот потребен за ваков 
тип на сервис, кој потоа беше споделен и со членовите на советот на општина Битола. 

Како и другите советувалишни центри, со кои раководи Националната мрежа 
против насилство врз жени и семејно насилство (Скопје, Тетово и Кавадарци), и 
советувалишниот центар во Битола ќе обезбедува сеопфатна помош и поддршка за 
жените и децата жртви на било која форма на родово базирано и семејно насилство. 
Услугите ќе ги обезбедува тим составен од социјална работничка, правничка, 
психотерапевтка и кариерна советничка. Центарот ќе биде пристапен за жени со 
физичка попреченост. 




