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Состојбата со родово базираното и  семејното
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 СН, од кои повеќе од 90% се жени жртви. 

Во 2020 година во СВР Тетово биле регистрирани 96 кривични дела од областа на семејното 
насилство, од кои 74 дела се во општината Тетово и 22 во општината Гостивар. Пријавени се  91 
сторители од машки пол (што претставува 85,84% од вкупниот број на сторители) и 80 жени 
жртви (што претставува 76,29% од вкупниот број на жртви на овие кривични дела). 

Центар за упатување на жртви на сексуално насилство, кој 
е воспотавен 2018 во рамки на општата болница во Тетово

Два Советувалишни центри за жени жртви на родово 
базирано и семејно насилство

Едниот е раководен и финансиран од страна на МТСП и не ги 
исполнува минимум стандардите поставени од Совет на 
Европа, ниту пак стандардите на Министерството за труд и 
социјална политика, а другиот е раководен од женска 
граѓанска организација и финансиран со донаторска 

поддршка. 

Институциите сеуште не прибираат податоци за сите форми на насилство врз жени дефинирани 
во Истанбулската конвенција

Засолништа за жени жртви
СОС Линии
Бесплатна правна помош
Советувалишни центри
Не постои сервис за жени жртви

Постоечки специјализирани услуги за поддршка на
жени и деца жртви на родово базирано и семејно
насилство во Полошкиот плански регион



ОБВРСКИ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

Во 2021 година беше усвоен новиот Закон за спречување и заштита од насилство врз жени и 
семејно насилство кој има цел да го унапреди системот за превенција и заштита од сите форми 
на родово базирано и семејно насилство.

Во член 21 од Законот се предвидени надлежностите кои ги имаат единиците на локална 
самоуправа и тоа:

Во рамките на општинските совети за социјална заштита, составени од претставници на 
општинската администрација, центарот за социјална работа, даватели на услуги, здруженија, 
полиција, здравствени и образовни установи,  полиција итн. треба да ги разгледуваат 
состојбите со родово-базирано насилство и семејното насилство;

Врз основа на расположливите информации за состојбите со родово-базираното и семејно 
насилство на локално ниво, 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 превентивни мерки за подигање на свеста 
за сите форми на родово-базирано насилство, промовирање на родовата еднаквост и 
елиминирање на стереотипите за родовите улоги базирани на културата, обичаите, верата, 
традициите и другите практики кои се засноваат на идејата за подреденост на жените и мажитe;

Воспоставуваат засолништа, советувалишта за жртви и други услуги за заштита на жените 
жртви на насилство, согласно со Законот за социјалната заштита. Во оваа насока ЗСЗ 
предвидува можност општините да основаат установи за социјална заштита или пак да ја 
делегираат конкретната надлежност на здруженија или други правни и физички лица;

Се должни во рамки на своите ресорни буџети да издвојат финансиски средства за 
функционирање на услуги за превенција и заштита на жените жртви на родово-базирано и 
семејното насилство; 

Воспоставуваат соработка со сите релевантни чинители на локално ниво; 

Можат да финансираат и други услуги за жртвите на  насилство. 

Презентираните податоци се наоди од 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” изработена во рамките на проектот 
„Воспоставување и обезбедување на одржливост на советувалишен центар за жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство“  
спроведуван од ЗПСП ЦОРТЕКС-  Тетово, во склоп на проектот  ,,На патот кон ЕУ: Спречување на насилство врз жените во Република Северна 
Македонија” спроведуван од Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство, а со финансиска поддршка од Фондацијата 
Kvinna till Kvinna (Kvinna till Kvinna Fondation).


